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Ši knyga – „Akmenės rajono savivaldybės 2016 metų vei-
klos ataskaita“ – aštuntasis iš eilės tokio pobūdžio leidinys. 
Tai yra savivaldybės siekiamų tikslų, nuoseklaus darbo, iški-
lusių problemų ir jų sprendimo, iškovotų laimėjimų, būsimų 
iššūkių metraštis. Susitikimais, šventėmis margo seniūnijų 
gyvenimo atspindys. Besikeičiančių, gražėjančių, atnauji-
namų gyvenviečių kaleidoskopas. Jaunuomenės ir brandžių 
žmonių besišypsančių akių, pasididžiavimo kupinų veidų 
mozaika... Pasididžiavimo, nes prie ko nors prisidėta darbu 
ar idėjomis. Kur nors dalyvauta ar atstovauta. Kažkas suor-
ganizuota. Kai kas pastatyta, pasodinta, įrengta... Vis kažkas 
naujo, vis gražiau, vis į priekį, vis į gera!

Akmenės rajono savivaldybė globalių reiškinių fone yra 
nedidelė Lietuvos ir pasaulio dalelė. Tačiau šauni ir reikš-
minga, ambicinga dalelė! Tai byloja ir antrus metus paeiliui 
iš šalies Prezidentės rankų priimamas Globalios Lietuvos 
apdovanojimas. Tai akivaizdžiai įrodo kelerius metus iš eilės 

gaunamas aukščiausias savivaldos apdovanojimas „Auksinė 
krivūlė“. Plečiasi bendradarbiavimas su užsienio miestais ir 
rajonais – į mūsų draugų būrį įsiliejo tolimosios Islandijos 
Olfus miestas. Mūsų vaikai ir pedagogai, sportininkai, atli-
kėjai ir vadovai aplanko vis kitas valstybes, parsiveža prizų, 
patirties, naujovių. O pas mus – vis gausesnis savais tam-
pančių užsieniečių pulkas: Akmenės krašte įsidarbina sve-
timtaučiai gydytojai, darbininkai, kuriasi verslininkai. Mes 
pritraukiame Europos Sąjungos fondų paramos savo projek-
tams vykdyti. Tuo pat metu patys pagal išgales palaikome ir 
remiame karo alinamos Ukrainos žmones.

Tad ateičiai verta palinkėti, kad ir toliau Akmenės kraš-
tas būtų ryškus dėmuo įvairiaspalviame šiandienos globalia-
me pasaulyje! O pradėtus, tačiau nespėtus pabaigti darbus, 
sumanytas, tačiau dar neįdiegtas naujoves vis tiek įveiksime. 
Juk taip yra ir bus, kad darbas vejasi darbą, o svajonėms 
nėra galo... Tegul taip ir būna!

Gerbiamieji,
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Seniūnija Plotas, km² Gyventojų sk. Kelių ilgis, km
Akmenės 190,5 4 147 144,8
Kruopių 129,4 942 98,3

Naujosios Akmenės kaimiškoji 240,0 2 178 169,8
Naujosios Akmenės miesto 10,7 8 856 40,2

Papilės 238,0 2 959 177,3
Ventos 35,3 3 437 56,0

7
Darželiai

7
Mokyklos

172
Kaimai

5
Miestai, miesteliai

40
Seniūnaitijos

31
Bendruomenės

686,5
Kelių ilgis, km

844
Teritorijos plotas, km2

22930
Gyventojai

  Biudžetinės įstaigos – 31
  Uždarosios akcinės bendrovės – 4
  Savivaldybės įmonė – 1
  Viešosios įstaigos – 7

  AB „Akmenės cementas“
  UAB „Vaidva“
  AB „Naujasis kalcitas“
  UAB „Bigso“
  UAB „Eternit Baltic“

  Vilniaus – 270 km
  Kauno – 200 km
  Klaipėdos – 160 km
  Šiaulių – 60 km
  Rygos – 125 km
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1. „Auksinė krivūlė“. Akmenės rajono 
savivaldybė gavo svarbiausią Lietuvoje 
savivaldos apdovanojimą – Užsienio reikalų 
ministerijos nominaciją už nuoširdžią 
pagalbą ukrainiečių tautai „Už viešosios 
diplomatijos puoselėjimą“. 

Naujoji autobusų stotis

Merą sveikina LR Seimo pirmininko pavaduotoja R. Baškienė
ir savaitraščio „Veidas“ redaktorius.

3. Akmenės rajono gydymo įstaigose 2016 metais pradėjo 
dirbti net 11 naujų gydytojų!

Ventos ambulatorijoje – šeimos gydytoja Ginta Pupelytė; 
Kruopių ambulatorijoje – gydytoja odontologė Rūta Mickutė; 
Pirminės sveikatos priežiūros centre: gydytojas akušeris gine-
kologas Alvydas Domarkas, burnos higienistė Ieva Rimkutė; 
Naujosios Akmenės ligoninėje: fizinės medicinos ir reabilita-
cijos gydytoja Irina Žilienė, kineziterapeutas Vaidotas Žilius, 
akušerė ginekologė Larysa Mykhailovska, gydytoja neurolo-
gė Egidija Liucė Audickaitė, odontologas Vidmantas Bradelis, 
odontologas Linas Streikus, urologė Ona Krikščiūnienė.

SAVIVALDYBĖS PASIEKIMAI

Iš Ukrainos atvyko dirbti patyrusi gydytoja  
akušerė ginekologė L. Mykhailovska

4. Pasitikėjimas. Savivaldybės meras perrinktas antrai kadenci-
jai į Europos Tarybos Vietos valdžios rūmus atstovauti Lietuvos 
interesams dirbant vietos ir regionų demokratijos, socialinio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo srityse.

Žurnalo „Veidas“ organizuotuose geriausių merų rinkimuo-
se Akmenės rajono savivaldybės meras V. Mitrofanovas nugalė-
tojo ir tapo „Metų meru“ Lietuvoje.

5. Gyvenimo kokybė. Vertinant materialines gyvenimo sąly-
gas, verslo konkurencingumą, viešųjų paslaugų ir gyvenamo-
sios aplinkos kokybę, saugumą, demografinę situaciją Lietu-
voje, įvertintas 2007–2014 m. gyvenimo kokybės indeksas. 
Akmenės rajone jis vienas aukščiausių šalyje – 8 vieta.

„Auksinė krivūlė“ akmeniečių rakose

2. Naujojoje Akmenėje duris 
atvėrė nauja autobusų stotis. 
Investuotojas – UAB „Jupojos 
statybinės medžiagos“.
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Naujoji autobusų stotis

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komiteto posėdis

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis

SAVIVALDYBĖS TARYBA

Eil.
nr. Komitetai Komiteto pirmininkai

Posėdžių skaičius

Eilinių
Pirmininkų iniciatyva

Iš viso
Administracijoje Išvažiuojamųjų

1. Biudžeto, finansų ir vietos ūkio Julija Juškienė 10 3 - 13
2. Aplinkosaugos ir kaimo plėtros Jadvyga Dunauskaitė 10 - 1 11
3. Sveikatos ir socialinės apsaugos Zofija Paulikienė 10 2 1 13
4. Švietimo, kultūros ir sporto Richardas Sudaris 10 2 2 14
5. Kontrolės Rima Seniūnienė 4 - - 4

Informacija apie komitetų posėdžius

Savivaldybės tarybos sudėtis 2016-12-31:

1. Vitalijus Mitrofanovas – savivaldybės meras,  
Lietuvos socialdemokratų partija

2. Juozas Bučius

3. Rima Seniūnienė 

4. Andrius Almanis 
5. Albinas Klimas
6. Jolanta Ada Januitienė
7. Apolinaras Nicius
8. Martynas Nicius
9. Richardas Sudaris

10. Vaidotas Sungaila
11. Nijolė Bartkevičienė

12. Vaidas Vanagas

13. Birutė Kulvinskienė
14. Jonas Isajevas
15. Vytautas Kenstavičius
16. Romualdas Norbutas
17. Saulius Momkauskas
18. Zofija Paulikienė
19. Vitalija Žakienė

20.
Jonas Kanavolas (nuo 2016-
11-24 V. Ąžuolą išrinkus Sei-
mo nariu)

21. Stasys Beržinis
22. Julija Juškienė
23. Pranciškus Zaramba
24. Jadvyga Dunauskaitė

25. Antanas Lizdenis

2016 m. Savivaldybės taryboje įregistruotos frakcijos:
Liberalų sąjūdžio frakcija, nariai: A. Almanis, J. A. Januitie-

nė, J. Bučius, A. Klimas, A. Nicius, M. Nicius, R. Sudaris, R. Se-
niūnienė, V. Sungaila; vadovė – J. A. Januitienė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, nariai: S. Berži-
nis, J. Juškienė, J. Kanavolas, P. Zaramba; vadovas – J. Kanavolas.

Įvyko 10 šios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdžių. 

Priimtų sprendimų skaičius

Daugiausia svarstyta ir priimta sprendimų šiais klausimais:

Turto, šilumos, kainų 80 Komisijų, tarybų sudarymas 7

Personalo 20 Pritarta ataskaitoms 48

Projektų 24 Finansų 25

2013 m.             2014 m.             2015 m.             2016 m.

242 303 260 265
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APDOVANOJIMAI

Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos, vadovaujamos 
Savivaldybės mero, siūlymu Savivaldybės taryba nusprendė 
Akmenės rajono savivaldybės Garbės piliečio vardą už nuo-
pelnus mūsų kraštui suteikti visuomenės veikėjui, žurnalistui, 
kraštotyrininkui Leopoldui Rozgai. 

Meras V. Mitrofanovas ir L. Rozga

Papilės seniūnijos ūkininkui Algirdui Martyšiui už nuolatinę ini-
ciatyvą ir paramą puoselėjant tautinę kultūrą bei nuopelnus 
skatinant kaimo pažangą Akmenės rajone. 

Gydytojui Vladui Jašinskui (A†A 2016-10-31) už ilgametį profe-
sionalų ir humanišką darbą puoselėjant Akmenės krašto žmo-
nių sveikatą. 

Apdovanojimų suteikimo komisijos sprendimu įvairiose srityse 
Akmenės kraštui nusipelniusiems asmenims įteikti keturi ap-
dovanojimo ženklai „Už nuopelnus Akmenės rajonui“:

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės Odontologijos skyriaus ve-
dėjui, gydytojui odontologui ortopedui Algirdui Baranauskui 
už penkis dešimtmečius trukusį nenuilstamą darbą rūpinantis 
Akmenės krašto gyventojų sveikata.

Norvegijos labdaros organizacijos „Litauenhjelpen“ vadovui 
Hans Germann Flatland už draugiškų ryšių tarp Lietuvos ir Nor-
vegijos stiprinimą teikiant paramą Akmenės krašto žmonėms. 
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Savivaldybės taryba patvirtino 2016 m. biudžetą – 22 965,0 tūkst. Eur, kuris paskirstytas asignavimų valdytojams veiklos 
programoms (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės 
atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plė-
tros ir Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros) vykdyti.

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto pajamų įvykdymo ataskaita 2016-12-31:

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas
Patikslintas  
planas,  
tūkst. Eur

Įvykdyta 
nuo metų 
pradžios,
tūkst. Eur

Plano įvykdymas  
procentais

1. Pajamų ir pelno mokesčiai 7 720,0 8 143,6 105,5 423,6

1.1. Gyventojų pajamų mokestis, gautas iš VMI 4 561,0 5 016,0 110,0 455,0

1.2. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros 
skirtumams išlyginti 1 604,0 1 709,0 106,5 105,0

1.3. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų 
pajamų mokesčio išlyginti 1 555,0 1 418,6 91,2 -136,4

2. Turto mokesčiai 517,0 741,5 143,4 224,5
2.1. Žemės mokestis 105,0 179,7 171,2 74,7
2.2. Paveldimo turto mokestis 2,0 1,1 53,9 -0,9
2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 410,0 560,6 136,7 150,6
3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 944,0 925,2 98,0 -18,8
3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 375,0 401,2 107,0 26,2
3.2. Valstybės rinkliavos 6,0 26,7 445,3 20,7
3.3. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava 561,7 492,0 87,6 -69,7
3.4. Kitos vietinės rinkliavos 1,3 5,3 405,6 4,0
4. Dotacijos 13 566,5 13 522,6 99,7 -43,9

4.1. ES finansinės paramos lėšos 313,2 299,3 95,5 -13,9
4.2. Dotacijos iš kitų valdymo lygių (be valstybės investicijų programos) 12 348,3 12 318,4 99,8 -29,9
4.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 4 624,5 4 624,5 100,0 0,0

4.2.3.

Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) 
mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, kitoms 
savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (kitos spec. dotacijos 
iš apskričių)

398,4 398,4 100,0 0,0

4.2.4. Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija 4 595,0 4 595,0 100,0 0,0
4.2.5. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 1 267,8 1 259,9 99,4 -7,9

4.3. Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams 
finansuoti 905,0 904,9 100,0 -0,1

4.3.1. Pastato rekonstravimas-pritaikymas viešosios bibliotekos reikmėms 200,0 200,0 100,0 0,0
4.3.2. Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstravimas 100,0 100,0 100,0 0,0
4.3.3. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pastato modernizavimas 447,0 447,0 100,0 0,0

4.3.4. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Kregždutė“ šilumos ūkio atnaujinimas 35,4 35,4 100,0 0,0

4.3.5. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato 
Laižuvos g. 10A rekonstravimas, įrengiant sporto salę 103,4 103,3 99,9 -0,1

4.3.6. Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro pastato Vytauto g. 3 
Naujojoje Akmenėje vidaus patalpų modernizavimas 19,2 19,2 99,8 0,0

5. Kitos pajamos 810,3 942,8 116,4 132,5
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5.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų 
fondo vandens telkinius 73,0 91,1 124,8 18,1

5.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius 12,0 10,0 83,7 -2,0
5.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 120,0 167,2 139,3 47,2
5.4. Pajamos už patalpų nuomą 52,3 43,1 82,4 -9,2
5.5. Pajamos už atsitiktines paslaugas 38,7 37,5 96,9 -1,2
5.6. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 511,3 570,6 111,6 59,3
5.7. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 2,0 13,9 697,1 11,9
5.8. Kitos neišvardintos pajamos 1,0 9,3 933,5 8,3
6. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 9,0 40,6 451,3 31,6

6.1. Žemė 6,5 4,9 75,5 -1,6
6.2. Ilgalaikis materialus turtas 1,5 33,1 2 204,4 31,6
6.3. Atsargų pardavimo pajamos 1,0 2,6 264,7 1,6
 Visi mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (1+2+3+4+5+6) 23 566,8 24 316,3 103,2 749,5

7. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2 863,4 2 863,4 100,0 0,0

8. Skolintos lėšos 121,1 0,0 0,0 -121,1

Iš viso  
pajamų: 26 551,3 27 179,7 102,4 628,4

Savivaldybės 2016 m. biudžeto (be skolintų ir apyvartos lėšų) pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis (tūkst. Eur)

2016 m. Akmenės r. savivaldybės biudžeto metinis išlaidų planas – 26 551,3 tūkst. Eur, įvykdyta 24 452,6 tūkst. Eur arba 92,1 proc.

Pagal Finansų ministerijos skelbiamus duomenis, Akmenės r. savivaldybė 2016 m. III ketvirtį buvo antra mažiausiai prasisko-
linusių savivaldybių sąraše. 2017 m. tikslas yra dar labiau sumažinti savivaldybės skolą, bet tuo pačiu užtikrinti tinkamą biudže-
tinių įstaigų bei vykdomų projektų finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant socialinei sričiai.
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INVESTICINIAI PROJEKTAI
Savivaldybė savo lėšomis prisidėjo prie 11 projektų įgyven-

dinimo, buvo panaudota 1 467,2 tūkst. Eur rangos darbams. 
Taip pat 2016 m. buvo rengiama 2014–2020 metų laikotarpiu 
numatytų įgyvendinti 17 projektų techninė dokumentacija, iš 
jų 16 projektų pateikti projektiniai pasiūlymai ir 6 paraiškos 
dėl projektų finansavimo sutarties sudarymo.

Savivaldybėje vykdytų projektų įgyvendinimo metu įsisavintų 
lėšų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius 2016 m., proc.

2016 metais įgyvendinami 2014–2020 metų laikotarpio projektai
(trumpinimai: VIP – Valstybės investicijų programa, SB – savivaldybės biudžetas, VB – valstybės biudžetas)

Projekto pavadinimas Panaudota lėšų 2016 m., tūkst. Eur   NuotraukaVIP SB VB
Pastato Naujojoje Akmenėje, 
V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir 
pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos reikmėms

200 110,6
Vyksta V. Kudirkos g. 
9 aplinkos tvarkymo 
darbai 

Akmenės rajono savivaldybės 
administracinio pastato modernizavimas 198,9 333,1

Modernizuotas 
Savivaldybės 
administracinis 
pastatas

Akmenės rajono savivaldybės Ramučių 
gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, 
Ramučių g. 5, modernizavimas

447
Modernizuotas  
Ramučių gimnazijos 
pastatas

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 
mokslo paskirties pastato, Laižuvos g. 10 A, 
Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant  
sporto salę

103,3
Vyksta sporto salės 
įrengimo darbai 
Akmenėje

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų 
Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6,  
rekonstravimas

99,9
Rekonstruotos  
patalpos Naujosios 
Akmenės ligoninėje

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės 
krašto muziejaus pastato ir jo aplinkos  
atnaujinimas

88,2
Akmenės krašto 
muziejaus aplinkos 
fragmentas

Akmenės rajono savivaldybės kultūros 
centro Akmenės kultūros namų pastato 
Sodo g. 1, Akmenėje, modernizavimas

183,1
Remontuojamas 
Akmenės kultūros 
namų pastatas

2016 m. pagal Valstybės investicijų programą (VIP) buvo 
įgyvendinami 7 projektai. 

2016 m. įgyvendintini projektai:
2016 m. pagal VIP programą buvo įgyvendinami 7 projek-

tai (daugiausia 2011–2016 m. laikotarpiu). Skiriamų VIP lėšų 
suma nuo 2013 m. augo ir 2016 m. siekė 905 tūkst. Eur (vidu-
tiniškai 129,3 tūkst. Eur vienam projektui).

Lėšų skyrimas iš VIP 2011–2016 m. laikotarpiu
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Akmenės rajono Akmenės vaikų  
lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato 
atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas

221,1
Tvarkoma vaikų  
lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ teritorija

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centro pastato Vytauto g. 3, 
Naujojoje Akmenėje, vidaus patalpų 
modernizavimas

19,2 8,1
Jaunimo ir  
suaugusiųjų švietimo 
centras

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio 
„Atžalynas“ pastato apšiltinimas 101,6

Darbai apšiltinant 
lopšelį-darželį  
„Atžalynas“ 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ 
pastato Ventos g. 15, Papilės mstl., 
Akmenės r., modernizavimas

35,4 21,8
Modernizuojamas 
ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus  
„Kregždutė“ pastatas 

VšĮ Ventos ambulatorijos pastato  
atnaujinimas 38,1

Darbai atnaujinant 
Ventos ambulatorijos 
pastatą

Kruopių seniūnijos pastato atnaujinimas 91,8 Atnaujintas Kruopių 
seniūnijos pastatas

Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp 
Ramučių ir Respublikos daugiabučių  
gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir 
sutvarkymas

403,9

Teritorijoje tarp  
Ramučių ir 
Respublikos kvartalų 
tvarkymo darbai

Iš viso 904,8 1 467,2 333,1
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Apdraustųjų asmenų skaičius Akmenės rajone 2012–2016 m.

SAVIVALDYBĖS EKONOMIKA IR VERSLAS

Gyventojų skaičius, tenkantis 1-ai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 2016-06-30

tų: 3 akcinės bendrovės, 272 uždarosios akcinės bendrovės, 
326 individualios įmonės ir 28 mažosios bendrijos. Bendras jų 
skaičius, palyginti su 2015 m., sumažėjo 5 vnt.

Pagal VSDFV Mažeikių skyriaus duomenis, registruotų 
draudėjų skaičius rajone, palyginti su 2015 m., padidėjo 25 
vnt. – nuo 349 įmonių iki 374. Apdraustųjų asmenų skaičius 
sumažėjo 10-čia.

Didžiausi darbdaviai:

Iš Verslo skatinimo fondo UAB „Avastata“, kuriančiai naujas darbo vietas, plečiančiai veiklą, išmokėta 1,45 tūkst. Eur – iš 
dalies padengtos inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų išlaidos. 

Licencijos. Išduota 15 licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iš jų – 14 vienkartinių prekiauti alumi, jo 
mišiniais, sidru švenčių ir renginių metu.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2016 m. atliko mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir taba-
ko gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje tankumo tyrimą ir nustatė, kad Akmenės rajone yra mažiausias alkoholi-
nių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas (tabako gaminių – 260 gyventojų vienai licencijai (vidut. rajonuose 1 licencijai – 
174 gyventojas):

Darbuotojų skaičius 2015–2016 m.

VERSLAS, LICENCIJOS, DARBO RINKA
Penktą kartą vykusioje šalies vadovės globojamoje apdova-

nojimų ceremonijoje pagerbti Lietuvoje ir užsienyje gyvenan-
tys žmonės, kurie savo darbais ir pasiekimais prisideda prie 
mūsų šalies gerovės ir garsina jos vardą pasaulyje. Apdovano-
jimą už tarptautinę patirtį Lietuvos regionams gavo Jonas 
Sluckus, UAB „Bigso“ Ventos gamyklos vadovas, padėjęs pri-
traukti Švedijos investicijų į Ventą.

Šiaulių apskrities VMI duomenimis, 2016 m. pabaigoje 
mokesčių mokėtojų registre įregistruota 710 juridinių viene-
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Išduotų verslo liudijimų pagal veiklos rūšis skaičius  
2014–2016 m.

Viena iš veiklos rūšių – individuali veikla įsigijus verslo liudi-
jimą. 2016 metais gyventojai verslo liudijimus išsiėmė 6 nau-
joms vykdomoms veikloms: 
1.  Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio 

mašinų remontas.
2. Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas. 
3. Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas. 
4. Miško daigynų veikla. 
5.  Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla.
6.  Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas.

Šiaulių teritorinės darbo biržos 
Akmenės skyriaus duomenimis, 
2016 m. Akmenės rajone užsire-
gistravo 2 220 bedarbių – 3 proc. 
mažiau nei praėjusiais metais. Per 
metus užregistruota 1 360 laisvų 
darbo vietų, įdarbinti 1 676 asme-
nys, daugiausiai įdarbinta į paslaugų 
sektoriaus įmones – 590 asmenų, 
pramonės įmonėse – 375 asmenys. 
Paklausiausios profesijos įdarbinant: 
pardavėjai, suvirintojai, statybinin-
kai, elektrikai, virėjai, vairuotojai, 
traktorininkai. Aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonėmis pasinaudojo 
749 bedarbiai.

Darbo rinka. Tarp 2017-01-01 re-
gistruotų darbo ieškančių 1 848 as-
menų – 893 moterys, 304 jaunos iki 
29 metų. Nedarbo lygis 2017-01-01 
Akmenės rajone – 15,05 proc.  
(2015-01-01 buvo 15,20 proc.).

2016 m. buvo numatyta įdarbin-
ti 255 darbo ieškančius asmenis ir 
panaudoti 150,90 tūkst. Eur darbo 
biržos lėšų, 115,0 tūkst. Eur Savival-
dybės biudžeto lėšų. Įdarbinimo už-
duotis įvykdyta 119 proc. (įdarbinti 
303 asm.), panaudota 150,74 tūkst. 
Eur darbo biržos ir 114,7 tūkst.Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 
Gera naujiena, kad ieškant didesnių galimybių įgyti kvalifikaciją 
darbo ieškantiems asmenims, siunčiant mokytis darbo biržai ir 
gaunantiems socialinę paramą, Savivaldybė pradėjo teikti finan-
sinę paramą mokymosi pradžiai.

68 darbdaviai rajone įdarbino 125 bedarbius, sunkiai kon-
kuruojančius darbo rinkoje, iš jų 54 buvo vyresni nei 55 metų.

Teikiant valstybės finansinę paramą iš darbo biržos buvo 
įsteigtos 5 naujos darbo vietos. Entuziazmo, motyvacijos, išra-
dingumo pavyzdys – jaunuolis Paulius Lalas įsteigė UAB „Ratų 
pasaulis“ – sukūrė sau darbo vietą ir įsigijo įrangą.            

UAB „Atraiža“ įgyvendindama projektą „MB Atraiža veiklos 
plėtra“ įsteigė 3 naujas darbo vietas. Įmonei skirta 40,5 tūkst. 
Eur paramos.

Organizuojant viešuosius darbus, finansuojamus iš Savival-
dybės biudžeto, įdarbinti 22 moksleiviai iš 6 mokymosi įstaigų. 
Iš Savivaldybės biudžeto skirta 13,1 tūkst. Eur.

P. Lalas

Akmenės r. – šalyje (DAG – darbingo amžiaus gyventojai) 
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2015–2016 m. moksleivių įdarbinimas per vasaros atostogas

  
2015 m. 2016 m.

poreikis, 
vnt.

faktiškai 
įdarbinta, vnt.

skirta lėšų, 
tūkst. Eur

poreikis, 
vnt.

faktiškai 
įdarbinta, vnt.

skirta lėšų, 
tūkst. Eur

1. Ventos gimnazija 2 2 1,8 3 3 2,0
2. Ramučių gimnazija 2 3 1,8 4 4 2,0
3. Akmenės gimnazija 2 4 1,8 9 4 2,1
4. „Saulėtekio“ progimnazija 2 3 1,8 2 2 2,0
5. Papilės S. Daukanto gimnazija    1 2 1,0
6. Kruopių pagrindinė mokykla 2 3 1,8 8 4 2,0
7. Vaikų globos namai    6 3 2,0

 Iš viso 10 15 9 33 22 13,1

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimo tarp socialinių partnerių: Akmenės ra-
jono savivaldybės, Šiaulių teritorinės darbo biržos, Akmenės ra-
jono Verslininkų asociacijos, profsąjungų atstovų, Akmenės ra-
jono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro, sudariusi geresnes 
galimybes jaunimo problemoms rajono darbo rinkoje spręsti.

ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS
Valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkta daugiau 

nei 2015 m. – 91,1 tūkst. Eur (2015 m. – 89,9 tūkst. Eur), iš jų 
gyventojų žemės nuomos mokestis – 40,3 tūkst. Eur, juridinių 
vienetų – 50,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės tarybos suteiktos lengvatos valstybinės že-
mės nuomos mokesčio mokėtojams – 7,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimu Nr. T-251 
pripažinta ir nurašyta 893,15 Eur likviduotų dėl bankroto ir iš 
Juridinių asmenų registro išregistruotų 3 įmonių skola už vals-
tybinės žemės nuomą.

Šio mokesčio kasmet surenkama mažiau, nes kai kurios 
įmonės bankrutuoja, daugumai žemės sklypų įteisinama že-
mės nuosavybė (pirkimas), didėja pensinio amžiaus asmenų 
kaimiškosiose seniūnijose. 2016-12-31 žemės nuomos mokes-
čio bendrąją nepriemoką sudarė 30,8 tūkst. Eur, iš jų fizinių 
asmenų – 24,4 tūkst. Eur, juridinių asmenų – 6,4 tūkst. Eur. 
Bendroji nepriemoka, palyginti su 2015 m., sumažėjo nežy-
miai – 0,2 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BŪSTAI
Savivaldybei nuosavybės teise priklauso  

348 būstai (gyvenamieji namai, butai), iš jų: 
Naujojoje Akmenėje – 211, Akmenėje – 66, 
Ventoje – 18, Papilėje – 18, Kruopiuose – 14, 
Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 21.

Asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio 
būsto nuomą, sąrašuose įrašyta 116 asmenų 
(šeimų), kuriose yra 178 šeimos nariai, iš jų 67 
nepilnamečiai vaikai. Sąrašuose įrašytų asmenų 
(šeimų) skaičius, palyginti su 2015 m., suma-
žėjo 38 asmenimis (šeimomis) arba 25 proc. 
Per metus į sąrašus socialinio būsto nuomai 
įrašyti 44 asmenys (šeimos), o išbraukti 82, iš 
kurių 25 asmenims (šeimoms) išnuomotas so-

cialinis būstas, 8 išbraukti asmenų prašymu, 58 išbraukti, nes 
asmuo ar šeima nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) 
deklaracijų, kiti išbraukti išvykus iš rajono gyventi kitur ar  
asmeniui mirus. 

Su 48 socialinio būsto nuomininkais sudarytos (pratęstos) 
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys. 2015 m. 
trims, o 2016 m. keturiolikai socialinių būstų nuomininkų, 
kurių deklaruojamas turtas ir pajamos viršijo nustatytus dy-
džius, Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti nuomos  
mokesčių dydžiai. 

Išnuomoti 27 Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 
butai, jų bendras plotas – 1 171,18 kv. m. 18 butų išnuomota 
Naujojoje Akmenėje, 1 – Akmenės, 4 – Kruopių, 1 – Naujosios 
Akmenės kaimiškojoje, 2 – Papilės ir 1 – Ventos seniūnijoje. 

Suremontuotas 51 Savivaldybės socialinis būstas – išleista 
100 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus, 
ES, valstybės paramos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis atnau-
jinami juose esantys Savivaldybės būstai. Iš viso jau atnaujinta 
19 būstų.
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2015–2016 m. savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų skaičiaus ir remonto išlaidos, tūkst. Eur

2016 m. parduoti savivaldybės nuosavybės teise valdomi būstai

Savivaldybės biudžeto lėšos socialinio būsto renovacijai, Eur

Asmenys, kurių pajamos viršija leistinus (20 %) pajamų dydžius

Daugiabučių namų savininkų bendrijos, %

DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI 
Nuo daugiabučių namų modernizavimo pradžios jau yra moder-

nizuota 27 proc. Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų.
Savivaldybėje yra 328 daugiabučiai gyvenamieji namai. 

Naujojoje Akmenėje, Akmenėje ir Ventoje – 202 namai, kaimo 
vietovėse – 126. 

Nuo 2014 m. 5 metų laikotarpiui 197 daugiabučių namų 
administratoriumi paskirtas VšĮ „Akmenės būstas“.

Informaciją apie daugiabučių namų renovacijos žingsnius 
gyventojai gali sužinoti Savivaldybės interneto svetainėje skil-
tyje Būstas>Daugiabučių atnaujinimas. Daug interaktyvios 
informacijos apie daugiabučių namų modernizavimą yra sve-
tainėse www.atnaujinkbusta.lt ir www.renovacija.am.lt.

 Modernizuoti daugiabučiai    Nemodernizuoti daugiabučiai

Savivaldybės taryba 2015-06-25 sprendimu Nr. T-153 patvir-
tino Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jung-
tinės veiklos dalyvių rėmimo programą (patikslinta 2016-10-13 
sprendimu Nr. T-207), kurios tikslas – atnaujinti ir modernizuoti 
daugiabučius gyvenamuosius namus ir jų inžinerinę techninę 
įrangą. 2016 m. šia parama pasinaudojo viena daugiabučio 
namo bendrija, kuriai skirta kiek daugiau nei 3,5 tūkst. Eur.

Daugiabučių namų administravimo tarifas – 0,04 Eur/m2 
(be PVM) ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifas – 
0,04 Eur/m2 (be PVM), nuo 2015 m. spalio mėn. kiemų prie-
žiūros mokestis padidėjo iki 0,04 Eur/m2 (be PVM). 

Savivaldybės taryba 2016-06-30 sumažino atsiskaitomųjų 
karšto vandens prietaisų aptarnavimo mokestį. Naujas mokes-
čio tarifas: 
 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuo-

tolinės duomenų nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestis 
0,62 Eur vienam vartotojui per mėn. be PVM (0,75 Eur su PVM);
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 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema aptarnavimo mokestis 0,73 
Eur vienam vartotojui per mėn. be PVM (0,88 Eur su PVM).

Anksčiau atitinkamai buvo nustatyti 0,85 Eur ir 1,71 Eur be PVM tarifai.
Daugiabučių namų modernizavimo* situacija Akmenės rajone 

Eil. nr. Daugiabučio padėtis Naujoji Akmenė Akmenė Venta Iš viso
1. Gyventojai, atsisakę modernizavimo, vnt. 4 0 9 13
2. Negautas finansavimas modernizavimui,vnt. 10 6 7 23
3. Nenupirkti rangos darbai 1 1 1 3
4. Modernizuojami daugiabučiai, vnt. 1 1 0 2
5. Modernizuoti daugiabučiai, vnt. 46 11 0 57
6. Neįtraukti į programą daugiabučiai, vnt. 59 24 16 99
*Šaltinis VšĮ „Akmenės būstas“ duomenys

2016 m. investiciniam planui pritarė vieno Ventos daugiabučio gyventojai, deja, minėtas namas nėra gavęs pritarimo finan-
savimui. Baigta modernizuoti dar 18 daugiabučių. 

2017 m. Akmenės rajono savivaldybei skirta 7 daugiabučių investicijų planų derinimo kvota.
Viena didžiausių ir seniausių problemų, užkertanti kelią ekonomiškam šilumos energijos vartojimui, išlieka nesprendžiama – 

tai prasta daugiabučių gyvenamųjų namų kokybė, lemianti ženkliai didesnes gyventojų išlaidas šilumos energijai. 

Daugiabučių kategorijos

2016–2017m. šildymo sezonas
Vidutinis suvartotas 
šilumos kiekis Lietuvoje 
1 m2 buto šildymui per 
mėnesį kWh/m2

Sunaudojamas 
šilumos kiekis 1 
m2 buto šildymui 
per mėnesį

Sunaudojamas šilumos 
kiekis 60 m2 ploto buto 
šildymui ir mokėjimas už 
šildymą per mėn.

I. Daugiabučiai, suvartojantys mažiausiai 
šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)

~ 8 kWh/m2 ~ 4 kWh/m2 ~281 kWh/60 m2 (~18 Eur 
per mėn.)

Pvz.: 
Sodo g. 7, Akmenė  
Kęstučio g. 2, Akmenė 
Ramučių g. 2, Naujoji Akmenė 
Laižuvos g. 3, Akmenė 
V. Kudirkos g. 22, Naujoji Akmenė
II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai arba 
vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti 
kažkiek taupantys šilumą namai)

~ 14 kWh/m2 ~ 15 kWh/m2 ~903 kWh/60 m2 (~56 Eur 
per mėn.)

Pvz.: 
Ramučių g. 40, Naujoji Akmenė 
Respublikos g. 16, Naujoji Akmenė 
Respublikos g. 21, Naujoji Akmenė 
Ramučių g. 10, Naujoji Akmenė
III. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilu-
mos (senos statybos nerenovuoti namai)

~ 21 kWh/m2 ~ 21 kWh/m2 ~1 287 kWh/60 m2 (~80 Eur 
per mėn.)

Pvz.: 
Ventos g. 16, Naujoji Akmenė 
Ventos g. 20, Naujoji Akmenė 
V. Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė 
V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė 
Žalgirio g. 23, Naujoji Akmenė
IV. Daugiaubučiai, suvartojantys labai 
daug šilumos (senos statybos, labai pras-
tos šiluminės izoliacijos namai)

~ 28 kWh/m2 ~ 32 kWh/m2 ~1 944 kWh/60 m2 (~119 
Eur per mėn.)

Pvz.: 
Bausko g. 8, Venta 
Žalgirio g. 5, Naujoji Akmenė 
Žalgirio g. 25, Naujoji Akmenė 
Vytauto g. 4, Naujoji Akmenė 
Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė

Nors visiems kiekvieno miesto gyventojams nustatoma 
vienoda šilumos kaina, išlaidos šilumos energijai skiriasi – už 
šilumą mokama tiek, kiek jos suvartojama. 

Senos statybos daugiabučių namų gyventojai už šilumą yra 
priversti mokėti 2–3, o kai kur net iki 10 kartų daugiau nei nau-
juose, šilumą taupančiuose daugiabučiuose. 

Daugelis gyventojų painioja sąvokas „Šilumos kaina“ ir 
„Mokėjimas už šilumą“. Šios sąvokos skiriasi, nes: Nustatyta šilumos  

vienos kilovatvalandės  
kaina (ct/kWh)  

šilumos tiekimo bendrovėms

Mokėjimo suma EUR, kuri 
apskaičiuojama kiekvieno 

daugiabučio gyvenamojo namo 
buto suvartotą šilumos kiekį 

per mėnesį (kWh) dauginant iš 
šilumos kainos (ct/kWh)
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SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ 
AKCINIŲ BENDROVIŲ 2016 M. PAJAMOS, IŠLAIDOS

2016 m. Savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akci-
nės bendrovės pradėjo teikti įmonių biudžetus ir vykdyti jų 
kontrolę. Įvyko 32 susitikimai tarp Savivaldybės įmonių ir Sa-
vivaldybės vadovų, kurių metu nagrinėti veiksmai, gerinantys 
įmonių veiklas, efektyvinantys valdymą, stabilizuojantys jų 
finansines padėtis, analizuota I pusmečio finansinių ataskai-
tų peržvalga. Aptartas savalaikis užduočių vykdymas ir pro-
blemos, su kuriomis susiduria įstaigų vadovai dėl mažėjančio 
gyventojų skaičiaus: nemokumas, ne visuomet kokybiškų 
paslaugų teikimas, gyventojų skundai ir pan. 

Planuojama, kad Naujoji Akmenė taps pirmuoju Akmenės 
rajono miestu, kuris turės kolumbariumą. Šiuo klausimu disku-
sijos vyko visus 2016 m.

VANDENTVARKA
2015-07-30 UAB „Akmenės vandenys“ išduota geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija. Savi-
valdybės taryba UAB „Akmenės vandenys“ paskyrė viešuoju 
geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir paviršinių 
nuotekų tvarkytoju. 

UAB „Akmenės vandenys“ geriamąjį vandenį savo aptar-
naujamoje teritorijoje tiekia 19 050 vartotojų (92,6 proc. visų 
gyventojų skaičiaus), nuotekas tvarko 18 261 vartotojui (88,7 

UAB „Akmenės vandenys“ pajamos, išlaidos

Pajamų struktūra 2016 m.

TURTAS
2016-01-01 Savivaldybės valdomas nefinansinis turtas 

balansine verte sudarė 46 285,9 tūkst. Eur, iš jo Savivaldybei 
nuosavybės teise priklausantis – 41 107,7 tūkst. Eur, valstybei 
nuosavybės teise priklausantis – 5 178,2 tūkst. Eur. Savivaldy-
bės valdomas finansinis turtas – 8 687,9 tūkst. Eur. 

Viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savival-
dybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąra-
še – 3 objektai. Organizuoti 4 nekilnojamojo turto pardavimo 
aukcionai, parduoti 6 objektai.

Daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų būklė yra nepaten-
kinama. Daugumos jų kiemai ir viešosios erdvės nebeatitinka 
šiuolaikinių gyventojų poreikių – apleista, susidėvėjusi infras-
truktūra, trūksta vietos automobiliams laikyti, todėl savivaldy-
bės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T-75(E) patvirtinta Dau-
giabučių namų kiemų tvarkymo programa. Gyventojų paraiškų 
formos paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje skiltyje 
Būstas>Daugiabučiai>. Paraiškos įvertintos, lėšos programai 
įgyvendinti planuojamos Savivaldybės biudžeto projekte.

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendi-
mu Nr. T-203(E) (pakeitimas 2016-11-24 Nr. T-218(E) nekilno-
jamojo turto lengvata suteikta 2 juridiniams asmenims, kurie 
suteikė paramą savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir įgy-
vendino investicinį projektą nuosavomis lėšomis. 

Respublikos g. 10, Naujojoje Akmenėje, anksčiau buvo 
100 butų bendrabutis. Pastaruosius keliolika metų jis stūksojo 
beveik tuščias, tik pirmame aukšte dalį patalpų naudojo vers-
lininkai, viena labdaros organizacija. Prieš dvejus metus pas-
tatas paskelbtas avariniu – priimtas sprendimas nugriauti pen-
kiaaukštį. Darbai baigti – buvęs avarinis pastatas nugriautas.

Griaunamas namas Respublikos g. 10
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Rajono gyventojams teikiamos paslaugosproc. visų gyventojų skaičiaus). 
2016 metais prie centralizuotų 
vandentiekio tinklų papildomai 
prisijungė 40 būstų, prie nuotekų 
tinklų – 55.

Savivaldybės interneto sve-
tainėje skiltyje Gyventojams> 
Mokesčiai> gyventojai gali rasti 
atsakymus į jiems rūpimus klau-
simus, taip pat sužinoti, kas suda-
ro šilumos, vandens, elektros ir  
dujų kainas.

2016 metais parduota 445,6 
tūkst. m3 vandens ir išvalyta 
463,4 tūkst. m3 buitinių nuotekų. 

Iš savivaldybės Aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiosios 
programos lėšų UAB „Akmenės 
vandenys“ skirta 104 917,74 Eur, 
už kuriuos:

   Įrengta slėginė nuotekų trasa nuo Daubiškių kaimo iki 
Papilės pagrindinės nuotekų siurblinės.

   Įrengti nuotekų nuvedimo ir vandentiekio tinklai Naujosios 
Akmenės senamiestyje (Mokyklos, Vilties gatvėse).

   Atlikti renovavimo ir remonto darbai nuotekų valymo įren-
giniuose ir nuotekų siurblinėse. 

Iš bendrovės lėšų:
   Įrengti nuotekų nuvedimo tinklai Naujojoje Akmenėje, Tai-

kos gatvėje.
   Kruopių miestelio vandentiekio tinklų remonto darbai (ša-

kotinio tinklo sužiedinimas).
   Įrengtas požeminio vandens gavybos gręžinys su valdymo 

įranga Dabikinės kaime.
   Įsigytas Griežių kaimo požeminio vandens gręžinys su inži-

neriniais tinklais.
2016 m. taikyta geriamojo vandens tiekimo ir nuote-

kų tvarkymo paslaugų kaina suderinta su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrolės komisija ir patvirtinta Savivaldybės ta-
rybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-199. Daugiabučiuose gy-
venamuosiuose namuose 1 m3 geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kaina su PVM yra 2,59 Eur, tai yra 0,45 Eur 

Pastatyta nuotekų siurblinė

Nuotekų siurblinės statybos darbai Dabikinės kaimo vandens gręžinys

mažesnė nei kitų V grupei priklausančių vandens tiekimo įmo-
nių skaičiuojamoji vidutinė kaina (vandens tiekėjų grupė – tai 
dvi ar daugiau geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo paslaugas teikiančios įmonės, kurių paslaugų pardavimo 
kiekiai yra panašūs).
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APLINKOSAUGA
Šiaulių regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pasta-

tyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai sumažins ne-
rūšiuotų mišrių komunalinių atliekų patekimą į sąvartyną.

Aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos iš 
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios progra-
mos. 2016 m. panaudota 344,2 tūkst. Eur, surinktų iš mokes-
čių už teršalų išmetimą į aplinką, valstybinius gamtos išteklius 
bei už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių paleidimo akimirka

Programos finansavimo šaltiniai 2015–2016 m., Eur

Prieš kelis dešimtmečius Bausko g. 8, Ventoje, daugiabu-
čiame name buvo įrengta mazutu kūrenama katilinė. Nors 
katilinė senokai nebenaudojama, apie žmonių sveikatai ir 
aplinkai grėsmę keliantį namo rūsyje likusį mazutą sužinota tik 
dabar. Pavojingomis atliekomis užterštų patalpų sutvarkymą 
organizavo daugiabutį namą administruojanti įmonė.

Naujojoje Akmenėje sutvarkyta atliekomis užteršta terito-
rija tarp Žaliosios ir Aušros gatvių. 

Tęsiamas techninio projekto „Naujosios Akmenės miesto 
teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvena-
mųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas“ įgyvendi-
nimas. Įrengta lauko (žiūrovų) arena, valčių prieplauka, at-
likta dalis apželdinimo darbų (pasodinta per 940 medelių ir 
krūmų). Įpusėjo BMX dviračių trasos ir lauko teniso aikštelės 
statyba. Darbus numatoma užbaigti 2017 metais. 

Skirta lėšų Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direk-
cijai užbaigti LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo 
atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ įgyvendinimą.

Valčių prieplauka

Ventos mieste pagal parengtą 
apželdinimo projektą medžiais ir 
krūmais apželdinta Žemaičių gatvė.

Organizuota gražiausiai tvar-
komos aplinkos apžiūra-kon-
kursas. Nugalėtojai apdovanoti 
dovanų čekiais ir graviruotomis 
lentelėmis „Gražiausiai tvarko-
ma aplinka 2016“.
Graviruota lentelė

Naujojoje Akmenėje pusiau požeminių konteinerių aikštelėse 
įrengti informaciniai stendai.

Informacinis stendas

Aplinkosauginėje akcijoje „Darom“ 
dalyvavo apie 1 150 gyventojų. Akcijos 
metu surinkta apie 7 tonos atliekų, pa-
sodinta per 250 medelių.

Teritorija tarp Žaliosios ir Aušros gatvių iki sutvarkymo ir po sutvarkymo
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KOMUNALINIS ŪKIS
Gyventojams suteikus atliekų rūšiavimo priemones (kontei-

nerius) ir pastačius taromatus 2016 m. į Jurgeliškių sąvartyną 
išvežta 971,67 tonų atliekų mažiau nei 2015 m. 

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ pajamos, išlaidos

Pajamų struktūra 2016 m.

Sudarytas vidaus sandoris su UAB „Naujosios Akmenės 
komunalininkas“ dėl atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų 
(Akmenės r. gatvių ir šaligatvių, seniūnijų kelių priežiūra, 
bendro naudojimo teritorijų valymas ir tvarkymas, šventinis 
papuošimas; bendro naudojimo teritorijų, gatvių, aikščių, 
skverų, parkų apželdinimas ir priežiūra; želdinių, vandens 
telkinių priežiūra bei tvarkymas; apšvietimo ir kt. elektros 
tinklų eksploatavimas). 

Aptarnaujami 4 955 individualių valdų gyventojai ir 257 ju-
ridiniai asmenys, su kuriais sudarytos sutartys.

Išvežta atliekų iš atliekų priėmimo punktų, t

Visos komunalinės atliekos išvežamos į Šiaulių regioninį są-
vartyną Jurgeliškių kaime, išskyrus stambiagabarites atliekas – 
jos surenkamos apvažiavimo būdu pagal iš anksto paskelbtą 
grafiką ir išvežamos į Kairių didelio gabarito ir žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelę.

Auksinė rūšiavimo taisyklė:  
jei tikrai nežinote, ar mesti – vis tiek meskite. 

Išvežta atliekų 2014–2016 m.

Duomenys rodo, kad rajono gyventojai rūšiuoja atliekas. 
Informacijos, kaip teisingai rūšiuoti, kaip per metus kinta iš-
vežamų atliekų kiekis, kaip vykdoma kontrolė, gyventojai gali 
rasti Savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Aplinkosauga>.

Atnaujintas konteinerių ūkis – išdalyti komunalinių atliekų 
ir antrinių žaliavų konteineriai privačioms valdoms.

Gatvių apšvietimas 2012–2016 m.

Savivaldybės taryba 2016-08-25 sprendimu Nr. T-177 (E) pri-
tarė, kad būtų nustatytas ne didesnis kaip 38,77 Eur (be PVM) 
vienos tonos komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surinktas 
biologiškai skaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainis. 
Darbo grupė bendru sutarimu priėmė sprendimą vietinės rin-
kliavos dydžio 2017 m. Akmenės rajono gyventojams nedidinti.

2016 m. nupjauti ir nugenėti 385 medžiai, nupjauta 102 ha 
žolės, 1 450 m gyvatvorių, nušienauta 30 ha Dabikinės upės pa-
krantės, pašalinta 7,2 km Dabikinės upės vagos augmenijos ir t. t.

Šešiose rajono seniūnijose aptarnaujama apie 232 km 
(2015 m. – 178 km) apšvietimo linijų. 

Savivaldybės interneto svetainėje gyventojai atsakymus į jiems 
rūpimus klausimus gali rasti skiltyje Gyventojams> Mokesčiai>. 
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ŠILUMOS ŪKIS
Pradėta eksploatuoti Ventos biokuro katilinė (ją 2015–2016 m. 

šildymo sezonui pastatė UAB „Akmenės energija“), atnaujintas 
Akmenės rajono šilumos ūkis – užtikrinamas stabilus ir saugus ši-
luminės energijos tiekimas Akmenės rajono gyventojams. 

Biokuro naudojimas mažina šilumos kainą rajono vartoto-
jams. Bendra UAB „Akmenės energija“ investicijų į rajono cen-
tralizuoto šilumos tiekimo ūkį suma – 1,147 mln. Eur. Projektui 
„Biokuro katilinės Ventos g. 26A, Ventoje, Akmenės rajone sta-
tyba“ finansuoti panaudota iki 0,521 mln. Eur ES paramos lėšų. 

*Pastaba: 2008 m. buvo taikytas 5 % PVM mokestis 
UAB „Akmenės energija“ 

Šilumos kaina vartotojams su 9 proc. PVM

2016 m. miesto ir gyvenviečių tvarkymui  
skirta iš seniūnijų, Eur

Šilumos kainos, ct/kWh su PVM

Savivaldybės taryba 2016-11-24 sprendimu Nr. T-217 su-
derino 2017 m. planuojamas įgyvendinti UAB „Akmenės ener-
gija“ investicijas į katilinių ir automatikos ryšių užtikrinimo 
priemonių įsigijimą – 15,0 tūkst. Eur. Jos laikytos būtinomis 
šalinant potencialias avarines situacijas. 

Šilumos gamybos šaltiniai

Pavadinimas
Katilinių 
skaičius 
(vnt.)

Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW)

Biokuras Gamtinės 
dujos

Kitas  
kuras

UAB „Akmenės energija“ 8 6,6 39,31 17,72
UAB „Šilumera“ 2 0,14 0 0
Iš viso 10 6,74 39,31 17,72
Maksimalus šilumos 
galios poreikis*

VIEŠASIS TRANSPORTAS
2016 m. gegužės 12 d. oficialiai duris atvėrė nauja, moderni 

rajono centro autobusų stotis, atitinkanti šiandieninius keleivių 
poreikius.

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas teikia keleivių 
pervežimo paslaugas, eksploatuojami 25 autobusai. Keleiviai 
buvo vežami 29 vietinio (priemiestinio) ir 3 tolimojo regulia-
raus susisiekimo maršrutais. Bendra autobusų rida per me-
tus – 941,6 tūkst. km ir, palyginti su 2015 m., rida padidėjo 
0,9 tūkst. kilometrų. Per metus pervežta 270,0 tūkst. keleivių. 
Gauta 532,1 tūkst. Eur pajamų.

UAB Naujosios Akmenės autobusų parko pajamos, išlaidos

Pajamų struktūra 2016 m.

Buvo siekiama dirbti ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje 
kelių transporto rinkoje. Gyventojams organizuotos poilsinės 
kelionės į Palangą, Ventspilį, išvykos į renginius. Palyginti su 
2015 m., 2016 m. užsakomųjų reisų pajamos padidėjo 16 proc.

Mažėjant keleivių srautui, pagrindinis uždavinys buvo pa-
keisti didelio talpumo autobusus mažesniais. Šiuo metu auto-
busų talpumas atitinka keleivių srautus. Optimizuotas vietinio 
(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tinklas. Už-
daryti kai kurie labai nuostolingi reisai, atsižvelgiant į gyvento-
jų pageidavimus, koreguoti autobusų eismo grafikai.
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TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA, KELIAI
TERITORIJŲ PLANAVIMAS

2016 m. parengta ir patvirtinta 10 žemės sklypų forma-
vimo ir pertvarkymo projektų ir 2 detalieji planai kvartalams 
Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

Nustatyti specialieji architektūros reikalavimai (toliau – 
SAR) 28 projektinėms dokumentacijoms rengti. 

Parengti ir išduoti 53 leidimai įrengti išorinę reklamą. Ben-
dras reklaminis plotas įrengtas ar pratęstas galiojimo terminas 
esamam sudaro 448,1 m². 

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą gauta 267,0 Eur.
Išduotas 91 statybą leidžiantis dokumentas (toliau – SLD).

Įrengtų reklaminių įrenginių skaičiaus pasiskirstymas pagal 
gyvenamąsias vietoves

SLD pasiskirstymas pagal statybos rūšį

Išduotų SLD pasiskirstymas pagal vietoves

Veiksmų su adresais lyginamoji analizė

Adresų registras:
- suteikti ir pakeisti 293 adresai pastatams ar sklypams,
- suteikti 3 adresai butams;
- panaikintas 1 adresas.

PAVELDOSAUGA
Dabikinės bendruomenė ir Savivaldybės administracija 

įgyvendino projektą „Grafai Zubovai: kultūros ir švietimo ke-
liai“. Organizuota tradicinė Dabikinės bendruomenės Kaštonų 
žydėjimo šventė.

Paskaitos Dabikinės dvare

Parodos atidarymas

Liepą Dabikinės dvare organizuota savanorystės ir talkos 
principais grįsta Akmenės rajono vietos bendruomenių, moks-
leivių ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto akademinio 
jaunimo stovykla „Grafai Zubovai: kultūros ir švietimo keliu“. 

Dabikinės dvare vyko Europos paveldo dienų minėjimas – 
pristatyta kultūros paveldo dienų istorija, organizuotos eks-
kursijos į Zubovų dvarus. 

Vilniaus universiteto studentai sukūrė ir Dabikinės dvaro 
rūmuose įrengė laikiną ekspoziciją, pristatančią vietos ben-
druomenę, vietos istoriją ir kultūrą, taip skatinant bendras 
įvairių kartų veiklas, geresnį savo krašto pažinimą ir bendruo-
menės kūrybiškumą. 
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Dabikinės dvaro rūsys

Kario kapas

Kitos veiklos kultūros paveldo objektuose

Pagal restauratoriaus Kęstučio Norkūno konservavimo-
restauravimo darbų programą Savivaldybės administracija 
Kultūros paveldo departamentui pateikė paraišką Lietuvos 
Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo restauruoti. Iš Kul-
tūros paveldo departamento prašoma suma – 6 580,00 Eur, 
Savivaldybė prisidėtų 1 644,00 Eur.

Liepų g. ir Piliakalnio g., Papilės mstl., kurių teritorija patenka 
į kultūros paveldo objekto „Papilės kapinynas“ teritoriją, buvo 
vykdomi archeologiniai kasinėjimo darbai. Spėjama, kad aukš-
čiau paminėti pastatai gali būti pastatyti ant kapaviečių. Ištirti 
galimai esami kapai ir jų liekanos, patikslintos kapinyno ribos.

Sutvarkyta dekoratyvinė skulptūra „Darbininkas“ Nau-
jojoje Akmenėje, senųjų kapinių koplytstulpiai Sablauskių k., 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklas Klykolių k. ir 
koplytstulpis Kalniškių k.

Koplytstulpis Kalniškių k.

Skulptūra „Darbininkas“

LDK paminklas Klykolių k.

Senųjų kapinių koplytstulpiai Sablauskių k.
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STATYBA

   Paruoštos projektavimo užduotys

Gyvenamojo būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliems as-
menims. 2016 metais gyvenamieji būstai pritaikyti 6 asmenims:

  Gyvenamo būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Bešeimininkiai statiniai. Šiuo metu rajone bešeimininkių 
(ar kurių savininkai nežinomi) statinių yra 58, iš jų: Naujosios 
Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – 14, Naujosios Akmenės 
miesto – 7, Akmenės – 8, Kruopių – 7, Ventos – 8, Papilės se-
niūnijoje – 15. Surasti penkių pastatų, įtrauktų į bešeimininkių 
sąrašą, savininkai ar paveldėtojai. 

Bešeimininkiai statiniai

Avarinės būklės statiniai. 2016 m. nugriauti 4 apleisti ar 
avarinės būklės statiniai: Plento g. 2 ir Žemaičių g. 56, Ven-
toje, Šiaudinės k., Papilės sen., Respublikos g. 10, Naujojoje 
Akmenėje.

KELIAI

2016 metais rekonstruotų ir suremontuotų kelių ir gatvių lėšų paskirstymas ir atlikti darbai

Seniūnija/ 
kelių ilgis km

Savivaldybės 
lėšos KPPP lėšos KPPP tikslinės 

lėšos Iš viso Eur Atlikti darbai

Naujosios 
Akmenės 
miesto
40,208

315 618,00 179 532,00 390 000,00 885 150,00

Išlyginamojo a. b. sluoksnio įrengimas Ramučių g. (automobilių 
stovėjimo aikštelė prie turgaus, 1 700 m²), kapitalinis remontas 
įrengiant asfalto dangas: Miško g. (510 m), Parko g. (448 m), 
pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai (Ramučių g., 
Respublikos g., V. Kudirkos g., Vytauto g.) (5 000 m²), pėsčiųjų 
perėjų ženklinimas (220 m²), baigti Vegerių g. rekonstrukcijos 
darbai, baigiami vykdyti Stipirkių g. rekonstrukcijos darbai.

Akmenės
144,842 27 792,00 102 764,00 130 556,00

Kapitalinis remontas įrengiant asfalto dangas; Kęstučio g. (340 
m), Sodo g. (220 m), pėsčiųjų perėjų ženklinimas (45 m²), kelio 
ženklų įrengimas (10 vnt.), užtaisytos asfalto išdaužos (365 m²).

Ventos
56,014 33 845,00 50 212,00 84 057,00

Išlyginamojo a. b. sluoksnio įrengimas Ventos mieste, 
Draugystės g. (450 m), Statybininkų g., (60 m), Eglesių g. (150 
m), pėsčiųjų perėjų ženklinimas (15 m²), Naujikų g., remontas 
su žvyro danga (50 m).

Papilės
177,315 6 644,00 229 122,00 235 766,00

Išlyginamojo a. b. sluoksnio įrengimas Virvytės g., Kairiškių 
k. (700 m²), kelio Daubiškiai–Vegeriai–Biliūniškiai kapitalinis 
remontas (2 600 m), Kranto ir J. Basanavičiaus g., Papilėje, 
kapitalinis remontas (400 m), užtaisyta asfalto išdaužų (700 m2).

Naujosios 
Akmenės 
kaimiškoji
169,790

9 804,00 59 790,00 69 594,00

Ramučių kaimo Žilvičių g. kapitalinis remontas įrengiant asfalto 
dangą (330 m), išlyginamojo a. b. sluoksnio įrengimas Atžalyno g., 
Alkiškių k., Pievų g., Sablauskių k. (900 m²), kelio nuo Kanteikių k. 
į Kruopius su žvyro danga sutvarkymo darbai, kelio nuo Naujosios 
Akmenės į Gaudžiočių k. tvarkymo darbai (750 m).

Kruopių
98,332 3 420,00 60 480,00 63 900,00

Išlyginamojo a. b. sluoksnio įrengimas Šapnagių g., Šapnagių k. 
(270 m²), Pavasario g., Šapnagių k., kapitalinis remontas (300 m), 
Senolių g., Spaigių k., kapitalinis remontas (150 m).

Iš viso Eur 397 123,00 681 900,00 390 000,00 1 469 023,00
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ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
ŠVIETIMAS

Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigos

2016 metais veikė 16 švietimo įstaigų, kai kuriose iš jų yra ikimokyklinio ir pagrindinio ugdymo skyriai. Bendrojo ugdymo 
programas vykdo 8 švietimo įstaigos, kitos – ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, viena įstaiga teikia švie-
timo paslaugas. 

2016 m. mokykla-darželis „Buratinas“ reorganizuotas į vaikų lopšelį-darželį „Buratinas“.
Mokytojų ir mokinių kaita

Pedagogų ir 0–6 metų vaikų skaičius

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų  
mokinių ir mokytojų skaičius

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
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Rasai Danilevičienei, Akmenės rajono Dabikinės specialiosios  
mokyklos specialiajai pedagogei metodininkei.

Nuotraukoje „Metų mokytoja“ R. Danilevičienė (trečia iš kairės) 
renginyje „Muzikiniai rudenys“

Artūrui Matulevičiui, Akmenės gimnazijos  
informacinių technologijų mokytojui metodininkui. 

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Administracijos direk-
torė A. Laucienė, „Metų mokytojas“ A. Matulevičius, 

mero pavaduotojas A. Nicius

Nominacija „Garbingas pašaukimas 2016“ įteikta Tautvy-
dui Karaliui, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos neforma-
liojo ugdymo mokytojui, už aktyvią meninę veiklą, mokinių 
paruošimą muzikiniams festivaliams, pop-rock muzikos popu-
liarinimą ir tradicinio festivalio „Sparnai“ organizavimą.

Nominacija „Metų mokykla 2016“ skirta Dabikinės spe-
cialiajai mokyklai (direktorė B. E. Jakaitienė). Džiugina ne tik 
atnaujinta mokykla, bet ir darnus, draugiškas kolektyvas –  
kūrybingi, nuoširdūs mokytojai.

Nominacija „Tikrasis gerumas 2016“ skirta Zinai Pranckienei, 
Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vyresniajai auklėtojai.

Nuotraukoje meras V. Mitrofanovas įteikia „Metų mokyklos“  
nominaciją Dabikinės specialiosios mokyklos direktorei B. E. Jakaitienei 

renginyje „Muzikiniai rudenys“

Zitai Kurpiuvienei, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pro-
gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, kurios ugdy-
tiniai – regioninių ir respublikinių konkursų dalyviai ir laimėtojai.
Nuotraukoje Z. Kurpiuvienę sveikina meras V. Mitrofanovas, Adminis-

tracijos direktorė A. Laucienė ir mero pavaduotojas A. Nicius

Nuotraukoje roko grupė „Soul Wings“ (priekyje sėdi  
vadovas T. Karalius) Akmenės rajono Balsių stovyklavietėje

Nominacijos „Metų mokytojas“, „Metų mokykla“
Minint Mokytojų dieną, rajono mokytojai buvo pakviesti į koncertą „Muzikiniai rudenys 2016“, kurio metu  

įteikti nominacijų „Metų mokytojas“ prizai šiems laureatams:
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Mokinių vežiojimas

Autobusas Akmenės gimnazijai

Šiuo metu visos rajono švietimo įstaigos yra aprūpintos 
mokykliniais autobusais. Švietimo ir mokslo ministerija, vyk-
dydama Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais progra-
mą, naują mokyklinį autobusą skyrė Papilės Simono Daukanto 
gimnazijai. Savivaldybė, siekdama pakeisti nusidėvėjusius mo-
kyklinius autobusus, naują mokyklinį autobusą nupirko Akme-
nės gimnazijai. 

Vežiojamų mokinių skaičiaus kitimas  
bendrojo ugdymo mokyklose
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Priešmo-
kyklinio 
ugdymo 
grupės

10 - 1 9 - 10 3

-

1–8 klasės 382 144 23 199 16 382 54 -
9–12  
klasės 225 135 1 79 10 225 18 -

Iš viso 617 279 25 287 26 617 75 -

Mokinių nemokamo maitinimo pokyčiai

Mokinių, dalyvavusių socializacijos programose,  
skaičiaus pokyčiai

Muzikos mokyklų mokinių skaičiaus pokytis  
2012–2016 m. rugsėjo 1 d.

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus, skaičius

Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičiaus pokytis

Brandos egzaminų rezultatai

 100 proc. išlaikyti rusų kalbos, chemijos ir fizikos valsty-
biniai egzaminai.
 Pasiektas šalies lygis (arba nežymiai geriau) laikant an-

glų kalbos (99,36 proc., Lietuvoje – 97,93 proc.) ir biologijos 
(95,71 proc., Lietuvoje – 95,47 proc.) valstybinius egzaminus.
 Nepasiekta šalies lygio visų kandidatų (mokinių, buvu-

sių mokinių ir eksternų) lygmeniu laikant lietuvių kalbos ir li-
teratūros (79,87 proc., Lietuvoje – 89,77 proc.), matematikos 
(83,87 proc., Lietuvoje – 89,35 proc.), informacinių technolo-
gijų (90 proc., Lietuvoje – 93,21 proc.), istorijos (96,61 proc., 
Lietuvoje – 98,25 proc.) ir geografijos (98,36 proc., Lietuvoje – 
98,51 proc.) valstybinius egzaminus.
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Savivaldybės mokinių, 2016 m. laikiusių valstybinius brandos egzaminus, vidutinių įvertinimų palyginimas su šalies  
vidutiniais vertinimais pagal dalykus:

Egzaminai

Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis (balais)
Lietuvių 
kalba ir 

literatūra
Matematika Anglų 

kalba Biologija Chemija Fizika Istorija Geografija Informacinės 
technologijos

Akmenės r. mokyklų vidurkis 32,9 26,9 50,3 46,5 66,7 32,3 41,4 39,8 41,4
Šalies mokyklų vidurkis 42,1 39,5 60,9 47,9 60,0 53,0 43,0 48,4 58,4

Aukštesnysis pasiekimų lygis – nuo 86 iki 100 balų

Mokykla Iš viso  
įvertinimų:

Anglų 
kalba

Lietuvių 
kalba ir 

literatūra
Matematika Chemija Istorija Informacinės 

technologijos Biologija Geografija
Rusų 
kalba

Vokiečių 
kalba

Fizika 

Akmenės r. 55 (iš jų penki „100“) 18 12 4 1 7 6 6 0 1 - 0

Akmenės gimnazija 7 2 1 0 - 0 3 1 0 - - 0
Papilės Simono Daukanto 
gimnazija 7 4 (iš jų vie-

nas „100“) 1 1 0 1 0 0 0 - - 0

Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centras 3 1 0 0 - 0 1 („100“- ekster.) 0 0 1 - -

Ventos gimnazija 7 0 2 2 1 (100%) 0 1 (100%) 1 0 - - 0
Ramučių gimnazija 31 11 (iš jų 

vienas „100“)
8 (iš jų vienas 

„100“) 1 („100“) 0 6 1 4 0 - - 0
Šiais metais egzaminas procentais nuo  
šį egzaminą laikiusiųjų skaičiaus:

11,46 % 8,05 % 2,58 % 11,11 % 5,93 % 27,78 % 8,57 % 0 % 20 % - 0 %

2015 metais egzaminas procentais nuo 
šį egzaminą laikiusiųjų skaičiaus: 7,6 % 3,31 % 3,2 % 25 % 5 % 24 % 14 % 1,3 % 20 % 100 % 5,2 %

2014 metais egzaminas procentais nuo 
šį egzaminą laikiusiųjų skaičiaus: 3,9 % 4,22 % 0,7 % 9,09 % 0,6 % 19,0 % 2,0 % 1,4 % 0 % 0 % 0 %

Matematika Lietuvių kalba
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

Tolesnė rajono abiturientų veikla

Tolimesnė 2015–2016 mokslo metų abiturientų veikla

Mokykla
Baigusių 

dvyliktokų
skaičius

Įstojo į  
universitetus

Įstojo į 
kolegijas

Mokosi 
profesinėse 

įstaigose

Mokosi  
valstybės 

finansuojami

Moka už 
mokslą

Išvyko į 
užsienį Įsidarbino Nesimoko ir 

nedirba
Baziniai 

mokymai

Akmenės gimnazija 41 10 
(24,4 %)

8
(20 %)

5
(12,2 %)

16
(40 %)

2
(5 %)

5
(12 %)

5
(12 %)

1
(2,4 %)

7
(17 %)

Ramučių gimnazija 106 34
(32 %)

26
(24,5 %)

9
(8,5 %)

40
(38 %)

20
(19 %)

16
(15 %)

12
(11,3 %)

5
(4,7 %)

4
(4 %)

Ventos gimnazija 27 6
(22,3 %)

13
(48 %)

4
(15 %)

10
(53 %)

9
(47 %)

3
(11 %)

1
(3,7 %) 0 0

Papilės Simono  
Daukanto gimnazija 23 8

(35 %)
8

(35 %)
2

(9 %)
11

(48 %)
5

(22 %) 0 1
(4 %)

3
(13 %)

1
(4 %)

Iš viso 197 58
(29,5 %)

55
(28 %)

20
(10 %)

77
(68 %)

36
(32 %)

24
(12 %)

19
(9,6 %)

9
(4,6 %)

12
(6,1 %)



28

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASIEKIMAI 

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJA

Tarptautinio MARCH projekto respublikinis STEAM kon-
kursas „Ambasadorių vizitai“ – buvo vykdomi susitikimai su 
aukštųjų mokyklų mokslininkais, kurių metu mokiniai stiprino 
mokymosi ir pažinimo kompetencijas. Projekte dalyvavo 130 
mokinių. Akmenės gimnazija – viena iš projekto nugalėtojų. 
Projektą koordinavo mokytojos: L. Zdanavičienė, E. Sondienė 
ir R. Piežienė. 

Iš kairės į dešinę: KU chemijos laboratorijos vedėjas P. Rapalis ir KU 
laisvosios prieigos centro vadovas doc. J. Žagliskis, Akmenės gimnazi-

jos mokinių atstovai

Tarptautinį piešinių konkursą 
„Kraujas vardan gyvybės“ organi-
zuoja Nacionalinis kraujo centras 
kartu su Ukrainos jaunimo visuo-
menine organizacija „Širdis prie šir-
dies“. Nacionaliniame kraujo centre 
padėkota Akmenės gimnazijai kaip 
daugiausia darbų pristačiusiai ug-
dymo įstaigai. Konkurso dalyviai 
varžėsi dviejose amžiaus grupėse: 
10–14 ir 15–22 metų. Vyresnių-
jų grupėje II vietos laureate tapo  
                                K. Ivanovaitė (I bg klasė)

Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – da-
barčiai“. Akmenės gimnazijos istorikų klubo „Istorija kitaip“ 
darbas apie Nepriklausomybės paminklą išrinktas į geriausių-
jų dešimtuką. Komanda balandžio 8 d. iškilmingai apdovanota 
Vilniuje. Akademinę dieną praleido Vilniaus universitete, Vals-
tybės pažinimo centre, Prezidentūroje, susitiko su krašto apsau-
gos ministru J. Oleku, lankėsi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino štabo batalione. Mokinius ruošė mokytoja I. Šiurkienė.

Iš kairės į dešinę: A. Mokusaitė (III ag), J. Galminaitė (II ag), J. Varanavi-
čius (III bg), mokytoja I. Šiurkienė, ministras J. Olekas, V. Šiurkus (II ag), 

M. Grigaliūnaitė (II ag), R. Juciūtė (II ag)

Tarptautinių vaikų šokių festivaliai-konkursai. Šiuolaikinių 
šokių kolektyvo „Akimirka“ jaunučių grupė III tarptautiniame 
vaikų šokių festivalyje-konkurse „Pumpurėliai 2016“ laimė-
jo III vietą 8–10 metų dalyvių grupėje (šokis „Spindulėliai“),  
VIII tarptautiniame mokyklinio šokio festivalyje-konkurse  
„Rudens miražai 2016“ laimėjo II vietą jauniausiųjų grupėje 
(šokis „Lėlės“). Mokinius paruošė mokytoja N. Milaševičienė.

Jaunučių šokių kolektyvas
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Tarptautinė konferencija „Pirmieji žingsniai į mokslą“. 
Brianske (Rusija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje Akme-
nės gimnazijos I ag klasės mokinė K. Ivanovaitė ir III ag klasės 
mokinė J. Jazdauskaitė tapo chemijos mokslų sekcijos nuga-
lėtojomis (II vieta). Pranešimo tema „Bioplasto iš kukurūzų, 
bulvių krakmolo gaminimas ir jų savybių tyrimas“. Mokines 
konsultavo chemijos mokytoja L. Zdanavičienė. 

Iš kairės į dešinę: K. Ivanovaitė (II ag),  
mokytoja L. Zdanavičienė, J. Jazdauskaitė (III bg)

Žemaitijos moksleivių rašinių 
konkursas. K. Ratkevičiūtė (II ag 
klasė) tapo rašinių konkurso „Aš 
pažinau karalių tavyje“ Vytauto 
Mačernio 95-ųjų gimimo metinių 
proga III vietos laureate, parengė 
mokytoja R. Ringienė.

K. Ratkevičiūtė

Leidinys „Kas bus kas. Lietu-
vos ateitis 2016“. Knygoje „Kas 
bus kas. Lietuvos ateitis“ pagerbti 
jaunieji Lietuvos talentai, apdo-
vanoti šalies ir tarptautiniuose 
konkursuose, olimpiadose, sporto 
varžybose, papasakota apie aktyviausių visuomenininkų to-
bulėjimo ir mokymosi kelią. Tarp 400 šalies gimnazistų – du 
Akmenės gimnazijos moksleiviai: J. Varanavičius ir D. Jocas.

J. Varanavičius                                       D. Jocas

AKMENĖS RAJONO  
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

Minėdama Kovo 11-ąją, gimnazijos bendruomenė orga-
nizavo koncertą Papilės kultūros namuose. Lietuvai skirtas 
dainas atliko darželinukai, moksleiviai, mokytojos. Gimnazijos 
kieme atidengta atminimo lenta Papilės miestelyje gimusiam 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui P. Tupikui.

Atminimo lentos atidengimo ceremonija. Iš kairės: gimnazijos direkto-
rius R. Perminas, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja 
K. Dorofėjienė, mero patarėjas T. Martinaitis, Nepriklausomybės Akto 

signataras K. Inta, Papilės seniūnas A. Vaičius, P. Tupiko dukterėčia

Papilės kultūros namuose koncertuoja gimnazijos bendruomenė

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiadoje, vykusioje Palangos Vlado 
Jurgučio pagrindinėje mokykloje, Akmenės rajonui atstovavo 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos I kl. gimnazistė K. Narku-
tė ir pelnė III vietą (mokytoja R. Liachauskienė). Tai pirmasis 
toks aukštas Akmenės rajono atstovo pasiekimas lietuvių kal-
bos ir literatūros respublikinėje olimpiadoje. 

100 balų įvertinimu anglų kalbos brandos egzaminą išlai-
kė abiturientas D. Mažeika (mokytoja R. Narkuvienė).

Aukščiausias 2016 metų sportinis pasiekimas – Lietuvos 
mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų zoninėse kvadrato 
varžybose mergaičių komandos pelnyta II vieta, berniukų ko-
mandos – III vieta. Komandas paruošė mokytoja B. Daunienė. 

Mergaičių komanda ir mokytoja B. Daunienė



30

Koncertuoja „Kregždutės“ auklėtiniai

2016-ieji – jubiliejiniai veiklos metai Papilės Simono 
Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Kregž-
dutė“. Iškilmingai paminėtas 30-asis įstaigos jubiliejus. Į jubi-
liejinių renginių ciklą įsitraukė ne tik kolektyvas, vaikai, bet ir 
visa bendruomenė, buvę ugdytiniai ir darbuotojai, socialiniai 
partneriai. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ben-
druomenė aktyviai dalyvauja rajono ir šalies konkursuose, 
parodose, projektuose: „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 
per Lietuvą“, „Mano žalioji palangė“ ir kt. 

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA

2016-ieji metai Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 
darbų pynės žinių ir gebėjimų juostoje įrašė tris abiturientų 
brandos egzaminų šimtukus: D. Masiulionytės (lietuvių kal-
bos) ir R. Lukošiūnaitės (matematikos ir anglų kalbos). Ben-
druomenę džiugina tai, kad gimnazijoje po kelerių metų per-
traukos įteiktas brandos atestatas su pagyrimu – abiturientei 
R. Lukošiūnaitei. 

Iš kairės: brandos atestato su pagyrimu savininkė R. Lukošiūnaitė,  
abiturientės mokslo pirmūnės, gavusios geriausius  

brandos egzaminų vertinimus: R. Jurgutytė, M. Gauronskytė,  
D. Masiulionytė, E. Lipskytė ir S. Skiotytė

Dalykinių olimpiadų pasiekimai. Abiturientės M. Gaurons-
kytės darbas 48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkur-
so nacionaliniame etape įvertintas III laipsnio diplomu už labai 
gerą literatūrinį vertimą iš anglų kalbos. 

48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso nacionalinio etapo 
trečiojo laipsnio diplomantė M. Gauronskytė (centre). Jos mokytojos 

J. Bernotaitė (kairėje) ir R. Vaičiulienė (dešinėje)

D. Jučas sodriu 
balsu ir perteikta sti-
pria emocija sužavėjo 
rajono meninio skai-
tymo konkurso komi-
siją ir puikiai pasirodė 
šio konkurso regioni-
niame etape, laimė-
damas antrą vietą. 
D. Jučas ir jo mokytoja 
A. Kriaučiūnienė

E. Lipskytė pateko į finalinį istorijos olimpiados etapą ir ša-
lies istorijos olimpiadoje užėmė devintąją vietą.

E. Lipskytė (dešinėje) ir jos mokytoja A. Vaitkevičienė
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ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape Vil-
niuje gimnazijos mokiniai L. Šepkauskas ir R. Žebrauskaitė pri-
statė darbą „Nuotekų dumblo ir bioskaidžių atliekų komposto 
kokybės įtaka augalų vystymuisi“.

L. Šepkauskas ir R. Žebrauskaitė atsakinėja  
į švietimo ministrės A. Pitrėnienės klausimus

Ramučių gimnazijos mokiniai Vokietijoje

Ryškiausias šių metų sportinis laimėjimas pasiektas Lie-
tuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos rungčių 
šuolio į aukštį rungtyje – J. Jogminas antras Lietuvoje.

J. Jogminas ir mokytojas V. Sobenka

Vis didesnę reikšmę įgauna tarp-
tautinis bendradarbiavimas, kai ug-
domos užsienio kalbos vartojimo ga-
limybės, verslumas, iniciatyvumas, 
kūrybiškumas, komandinio darbo įgū-
džiai, praplečiamos geografinės žinios. 
2016-ieji metai Ramučių gimnazijos 
bendruomenei buvo ypač palankūs: 
susitikimai su Vokietijos Bocholto mies-
to Euregio gimnazijos, Lenkijos, Latvi-
jos, Ukrainos, Portugalijos mokiniais ir 
mokytojais, dalyvavimas Erasmus+ jau-
nimo mainų programos trišalių partne-
rysčių projekte „Kelias į sėkmę“.

Keturių šalių mokinių ir mokytojų delegacija 
Lenkijoje
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AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA

2016 metai Ventos gimnazijai buvo turiningi, pilni svarių 
laimėjimų. Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame kon-
kurse „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“ apdovanotos 
konkurso nugalėtojos – Ventos gimnazijos mokytojos J. Staše-
lienė ir A. Jokubauskaitė-Sinkevičienė. 

DOFE

Ventos gimnazijos nevyriausybinės organizacijos „Nestab-
dyk“ dalyviai (G. Jankutė, T. Leistrumaitė, S. Vaitkutė, M. La-
pėnas, R. Daunoravičius, M. Šiurkus, G. Jankutė) su mokytoja 
E. Čiobiene buvo pakviesti dalyvauti tarptautiniame projekte 
„Žmogaus skulptūros ir klimato kaita“ Turkijoje. Prabangioje ir 
jaukioje Edinburgo hercogo tarptautinių apdovanojimų pro-
gramos (DOFE) ženklelių ir tarptautinių sertifikatų įteikimo 
ceremonijoje jauniems žmonėms, atvykusiems iš septynių už-
sienio valstybių, už įveiktus iššūkius įteikti apdovanojimai ir ser-
tifikatai. Ventos gimnazistams G. Jokubauskaitei, A. Mikelskytei, 
G. Srūgytei, A. Deniušytei, M. Žurauskaitei, D. Mazaliauskui pa-
siruošti padėjo pedagogės D. Skirienė, J. Mikelskienė.

Erasmus

Dalyvauta respublikiniame konkurse „Mokyklų kovos“, 
kurį organizavo UAB DELFI. Ventos gimnazijos bendruomenė 
ir jų draugai buvo aktyvūs, kūrybingi ir laimėjo 2 vietą – penkis 
Chupa Chups sėdmaišius mokyklai bei dešimt Chupa Chups 
produkcijos rinkinių.

Mokyklų kovos

Vienuolikos gimnazijos aštuntokų komanda „Pinigistai“ su 
šūkiu „Nėra smegenų – nėra pinigų!“, vadovaujami mokytojos 
metodininkės J. Lakačauskienės, dalyvavo Lietuvos banko orga-
nizuojamame finansinio raštingumo konkurse „Jauna pinigi-
nė“, kuriame komandos buvo skatinamos kūrybiškai ir įdomiai 
lavinti savo finansinio raštingumo įgūdžius. „Pinigistų“ darbas 
pripažintas originaliausiu ir įvertintas asmeninėmis dovanomis ir 
padėkos raštais.

Pinigistai

III kl. mokinys J. Adomauskas garsina 
mokyklą ne vienerius metus, 2016 m. 
jis tapo tarptautinio matematikos 
konkurso „Kengūra“ II vietos laimė-
toju šalyje, o Šiaulių krašto vaikinų 
matematikos olimpiadoje-konkurse 
užėmė II vietą. 
J. Adomauskas

AKMENĖS RAJONO  
JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Daugiafunkciai centrai padeda spręsti socialines proble-
mas. Kuriant lanksčią ir atvirą švietimo struktūrą, siekiant sti-
printi kaimų bendruomenių sąveiką, Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centrui perduotas Agluonų ir Kairiškių kaimų daugia-
funkcių centrų valdymas. Sudaromos sąlygos mokytis nuotoli-
niu būdu. Agluonų ir Kairiškių kaimuose organizuota vaikų po-
ilsio stovykla, kurioje 35 socialinės rizikos ir socialiai remtinų 
šeimų vaikai turiningai ir aktyviai leido laisvalaikį. 
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Akimirkos iš Agluonų ir Kairiškių kaimuose organizuotos  
vaikų poilsio stovyklos

Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre įsteigta jaunimo 
klasė, kurioje mokosi 15–18 metų mokiniai. Ugdymo turinys 
skirtas padėti mokymosi motyvacijos stokojantiems, socialinį 
imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių 
sąlygų negalintiems baigti pagrindinės mokyklos mokiniams. 

Socialinė- pilietinė mokinių veikla Stipirkių kapinėse

Bendrųjų kompetencijų tobulinimas prevencinėje pamokoje (Šiaulių 
apygardos probacijos tarnybos skyriuje)

Pirmaujantys kitokiu mokymu. Klaipėdoje vyko semi-
naras universitetų, kolegijų, mokyklų specialistams „Atviras 
mokymasis švietimo organizacijoje“. Apie mokymo nuotoliniu 
būdu administravimą pasakojo centro direktorė Birutė Baltu-
tienė, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas Ramūnas Znu-
tas, dailės mokytojas Kęstutis Misius, anglų kalbos mokytoja 
Romualda Jonikienė.

Nuotolinio mokymo lyderis šalyje. Konferencijoje, vy-
kusioje Kėdainiuose, centro pedagogų komanda: direktorė 
B. Baltutienė, mokytojai R. Znutas, K. Misius, R. Rimkus ir 
R. Jonikienė dalijosi patirtimi, kaip organizuojamas ir vykdo-
mas nuotolinis mokymas Akmenės rajone. Buvo demonstruo-

jamos nuotolinės konsultacijos, pristatoma nuotolinio moky-
mo struktūra, pakomentuoti sunkumai ir mokymo privalumai. 

Akimirkos iš konferencijų

AKMENĖS RAJONO KRUOPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo sky-
rius persikėlė į mokyklos patalpas. Jaukiose ir šviesiose erdvė-
se įsikūrė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. 
Atidarymo šventėje dalyvavo rajono vadovai.

Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  
atidarymo šventės akimirkos
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NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas už sėkmingą daly-
vavimą užsienio kalbų projektuose kelionėmis į užsienį ap-
dovanojo du Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 
moksleivius. „Kalbų kengūros“ (anglų kalbos programa) Lyde-
rių turo nugalėtojas Paulius Janušauskas vyko į Berlyną, o Kas-
paras Bružas, jau penkis kartus tapęs vertimų projekto „Tavo 
žvilgsnis“ nugalėtoju, keliavo į Vieną ir Bratislavą. 

8 a klasės mokiniai K. Bružas ir P. Janušauskas su anglų kalbos mokyto-
ja metodininke L. Balčiūniene

„Nenutrūkstamas kartų bendradarbiavimas...“ Vaikų va-
saros stovyklos „Saulutė“ vaikai kartu su senoliais piešė, ugdė 
toleranciją, atlaidumą, pagarbą ir pagalbą kitai kartai.

Vasaros stovyklos „Saulutė“ vaikai kartu su senoliais Akmenės rajono 
socialinių paslaugų namuose

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos liaudiš-
kų šokių kolektyvas dalyvavo XV-ojoje Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventėje 2016.

Šokėjai su vadove S. Gadžij

Lietuvos mokyklų žaidynėse 2016 Naujosios Akmenės „Sau-
lėtekio“ progimnazijos komanda tapo stalo teniso varžybų II vie-
tos nugalėtoja, o berniukų komanda dalyvavo keturkovės finale.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos komanda (iš kairės į dešinę): 
E. Puzonas, K. Kuznecova, K. Grigaitė, G. Strodomskytė, mokytojas K. Barauskas.

Keturkovės finalo dalyviai. Stovi (iš kairės į dešinę): K. Bružas, mokytoja L. Štu-
tienė, L. Kvedaras, priekyje: R. Norbutas, L. Rakickas, M. Velička, K. Paulauskas

Respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas 2016“ 
progimnazijos folkloro kolektyvas „Šarkutis“ laimėjo antrąją 
vietą, kolektyvo vadovė Daina Jarušaitienė.

„Šarkučio“ dainininkės (iš kairės į dešinę): V. Žukauskaitė, A. Plienaitė, 
I. Lukoševičiūtė, E. Brazauskaitė ir E. Lagaunikaitė 
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NAUJOSIOS AKMENĖS  
MOKYKLA-DARŽELIS „BURATINAS“

Tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse „Pumpurėliai 
2016“, kurį tradiciškai organizuoja „Buratino“ kolektyvas, daly-
vavo 33 šokių kolektyvai iš Mažeikių, Šiaulių, Sedos, Tauragės, 
Joniškio, Kauno r., Telšių, Akmenės, Naujosios Akmenės ir Latvi-
jos Respublikos Rygos ir Duobelės miestų. Svečių teisėmis šo-
kių konkurse dalyvavo Ventos socialinės globos namų šokėjai. 

Šokių festivalis-konkursas „Pumpurėliai 2016“ 

Akmenės rajono IV klasės mokinių matematikos olim-
piadoje puikūs ugdytinių rezultatai: V. Vitkūnas – IV vieta, 
K. Kazlauskas – III vieta, J. Vėlavičius – I vieta.

Akmenės rajono 4 klasės mokinių matematikos olimpiados nugalėtojai

Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo 
procesas“ ir Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių er-
dvių apžiūros-konkurso 2016 m. nugalėtojų apdovanojimas 
Vilniaus universiteto botanikos sode. Tarp dešimties geriau-
sių ikimokyklinio ugdymo įstaigų Lietuvoje nugalėtojo vardą 
pelnė Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ – 
jiems įteikta atminimo lenta „Geriausiai tvarkoma mokyklos 
edukacinė erdvė Lietuvoje 2016 m.“, Švietimo ir mokslo bei 
Sveikatos ministerijų padėkos raštai ir dovana. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  
N. Lukauskaitė, vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė I. Girdvainienė, 

edukacinių idėjų sumanytoja A. Skirmantienė ir ministerijų atstovai

Šokių vakaras

Ramučių gimnazijoje vykusio 13-ojo tradicinio šokių va-
karo programą pradėjo patys mažiausi „Buratino“ šokėjai „Po 
mamytės sparneliu“, pasirodė 4 klasės mokiniai su mamytėmis 
ir tėveliu bei 50 šokėjų iš neformaliojo vaikų švietimo grupės. 

Akmenės rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų me-
todinėje dienoje dalyvavo visų rajono priešmokyklinio ugdy-
mo grupių pedagogai. Pranešimą skaitė I. Girdvainienė, V. Drą-
sutienė pristatė veiklos „Sugrįžę paukščiai sveikina pavasarį“ 
vaizdo įrašą, pademonstravo, kaip ugdytiniai prie išmaniosios 
lentos įtvirtina mokomąją medžiagą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena

NAUJOSIOS AKMENĖS  
VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ATŽALYNAS“

Įvertintos kūrybiškiausios sveikatos ugdymo veiklų idėjos. 
Dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir 
Sveikatos mokymo ligų prevencijos centro organizuotoje idėjų 
mugėje „Nuveik sveikatos labui.lt“. Pateiktas idėjų ikimoky-
klinio amžiaus vaikų psichinės sveikatos stiprinimui aprašas 
„Draugystė su gamta – vaiko džiaugsmas, sveikata“. Autorės: 
pavaduotoja A. Ruškienė ir vyresn. auklėtoja R. Krasauskienė. 
Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 
2016“ vyresn. auklėtojos V. Končienės sukurtas filmukas vai-
kams „Vanduo – gyvybės šaltinis“ pripažintas įdomiausiu tarp 
šalies švietimo įstaigų. Įstaiga apdovanota padėkomis už kūry-
biškai, originaliai pateiktus darbus, pakviesta dalyvauti aktyvių 
veiksmų dienose Latvijoje ir Estijoje.

Mokymo įstaigų bendruomenių konkursas. Įstaigos ben-
druomenė įsijungė į Švietimo ir mokslo ministerijos organi-
zuotą „Mokyklos bendruomenės metų konkursą“. Konkursui 
pateiktas sveikatingumo projektas „Judu, krutu, augu sveikas“. 
Įstaiga įvertinta palankiai, apdovanota prizais ir Švietimo ir 
mokslo ministro padėka už aktyvumą, kuriant bendradarbiau-
jančią švietimo įstaigą.
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Akimirkos iš sveikatingumo projekto renginio „Mes šokame smagiai ir 
gyvename sveikai!“

Šiuolaikiška sporto aikštelė. Direktorės R. Petraitienės ir 
neformaliojo ugdymo pedagogo V. Pokšto iniciatyva įgyvendin-
tas LFF futbolo vystymo programos projektas „Užauginkime Ro-
naldo Lietuvai“. Įrengta universali, šiuolaikiška, saugi, patraukli 
sporto aikštelė lauke su dirbtine vejos danga. Tai traukos cen-
tras, pritaikytas įvairių renginių organizavimui: „Mažojo futbo-
liuko“ turnyrams ir treniruotėms, kvadrato, krepšinio, estafečių 
varžyboms, mankštoms, vasaros stovyklos „Vaivorykštė“ veiklų 
įgyvendinimui ir kt.

NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 
„ŽVAIGŽDUTĖ“

Piešinių konkursas. Jau antri metai auklėtojos I. Daščio-
rienė ir D. Andriuškienė organizuoja rajoninį piešinių konkursą 
„Atveriu vartus į gamtą“, skirtą Žemės dienai paminėti. Kiekvie-
nas, apsilankęs prekybos centre „Akmena“, gali pasidžiaugti 
mažųjų dailininkų darbeliais ir išrinkti labiausiai patikusius.

Akmenės rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės bei piešinių konkurso 
nugalėtojai apdovanojimų šventėje

Vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ priešmokyklinių grupių vaikai ir 
auklėtojos A. Pivanovičienė, I. Daščiorienė, B. Intienė

Projektas „Aš turiu dviratuką“. Lopšelio-darželio ben-
druomenė sėkmingai įgyvendino savivaldybės finansuojamą 
projektą ir įtraukė kitų Naujosios Akmenės ikimokyklinių įstai-
gų priešmokyklinių grupių vaikus ir jų tėvelius.

Bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Aucės mies-
to „Vecauce“ vaikų darželio bendruomene. Lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ mišrus priešmokyklinių grupių ansamblis dalyva-
vo šventiniame koncerte, skirtame Latvijos nepriklausomybės 
dienai paminėti.

Vaikų darželio „Vecauce“ pedagogės ir vaikų lopšelio-darželio „Žvaigž-
dutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės B. Intienė, J. Badaukienė ir 

meninio ugdymo mokytoja O. Deniušienė

Vaikų lopšelių-darželių „Atžalynas“ ir „Žvaigždutė“ vyresniųjų grupių vaikų 
estafečių varžybos „Olimpinės viltys“ naujai įrengtoje futbolo aikštelėje
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VENTOS GIMNAZIJOS  
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS „BERŽELIS“

Etninė kultūra integruojama su įvairiomis saviraiškos 
veiklomis. Sėkmingai įgyvendinamas ilgalaikis etninis projek-
tas „Tėviškėlės spalvos“, sukurtos etnografinės kompozicijos, 
organizuotos kalendorinės šventės ir tradiciniai renginiai. Ma-
žieji dainorėliai dalyvavo Ventos kultūros namuose rengiamo-
je Valstybės atkūrimo dienos šventėje „Gerais darbais Tėvynę 
puošiam“, kurioje skyriaus vedėjai V. Ubartienei buvo įteik-
ta nominacija „Metų darbštuolė“, respublikiniame konkurse 
„Vaikų Velykėlės 2016“, Akmenės rajono savivaldybės sureng-
tame Kalėdinių žibintų konkurse.

Sudarytos sąlygos vaikų sveikatos gerinimui ir stiprini-
mui. Įgyvendintas projektas „Linksmosios pėdutės“ (projekto 
vadovė pedagogė S. Bogužienė). Priešmokyklinių grupių ugdy-
tiniai (pedagogės A. Jankauskienė ir V. Poškienė) dalyvavo res-
publikiniame projekte „Mažųjų olimpiada“ ir buvo apdovanoti 
„Mažojo olimpiečio“ diplomais. Vaikams daug malonių įspū-
džių suteikė dalyvavimas rajoniniame šaškių turnyre, kuriame 
jie iškovojo prizinę vietą (pedagogė A. Jankauskienė).

Sportinė pramoga „Einu linksmų pėdučių takeliu...“

Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mažųjų olimpiada“Tarptautinė tolerancijos diena

Respublikinis konkursas 
„Vaikų Velykėlės 2016“
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NAUJOSIOS AKMENĖS MUZIKOS MOKYKLA

Balio Dvariono konkurso Šiaulių regiono ture dalyva-
vo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės filialo 
pianistai E. Šliažaitė (mokytoja I. Gulbinienė), E. Montvilas 
(mokytoja J. Pakatilytė), R. Guginytė (mokytoja S. Kudžimins-
kienė), smuikininkės N. Sirvidaitė, B. Goštautaitė (mokytoja 
D. Vanagienė). Konkurso pianistų nacionaliniame ture, vyku-
siame Klaipėdos universiteto Menų akademijoje, labai gerai 
konkursinę programą atliko ir tapo šio konkurso diplomantu 
Akmenės filialo mokinys E. Montvilas (mokytoja J. Pakatilytė).

E. Montvilas Balio Dvariono konkurse  
Klaipėdos universiteto Menų akademijoje

Mokyklos svečiai iš Vokietijos. Tęsiami ilgamečiai tarp-
tautiniai ryšiai su Bocholt–Isselburg–Rhede (Vokietija) muzi-
kos mokykla. 2016 m. pavasarį lankėsi fleitininkų ir klarneti-
ninkų ansambliai iš Bocholto. Viešnagės metu buvo surengti 
trys įspūdingi šių kolektyvų koncertai: Naujosios Akmenės 
kultūros rūmuose, Aucės ir Duobelės muzikos mokyklose. 
Svečiai su Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniais 
ir mokytojais muzikavo, šiltai bendravo vakaronėje, aplankė 
pajūrio kurortą Palangą.

Bocholt–Isselburg–Rhede (Vokietija) ir Naujosios Akmenės  
muzikos mokyklos mokiniai velykinėje vakaronėje  

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose

Meninė išvyka į Bocholtą. Dailės mokytoja R. Almanis 
kartu su 14 menininkų iš įvairių pasaulio šalių dalyvavo me-
niniame projekte „Atviros erdvės“ („Open spaces“) Bocholte 

(Vokietija). Rengėjai tikėjosi, kad kitų kraštų menininkų idėjos 
padės įgyvendinti naujus projektus. Mokytoja R. Almanis Bo-
cholte, pagauta kūrybinio įkvėpimo, nutapė vienos erdvės sie-
nas, savo kūrinį pavadindama „Ateities vizija“.

Mokytoja R. Almanis prie nutapytos sienos Bocholto mieste (Vokietija)
„ŠAMA 2016“ apdovanojimai. Šiaulių apskrities muzikos 

apdovanojimų renginyje „ŠAMA 2016“ nominuoti ir apdo-
vanoti geriausi Šiaulių apskrities muzikantai. Akmenės r. ats-
tovavo ir pelnė geriausio meno kolektyvo nominaciją Nau-
josios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis,  
vadovaujamas mokytojos L. Rimkuvienės.

Kanklininkių ansamblis  
(antra iš kairės – vadovė L. Rimkuvienė) prie Pakruojo dvaro rūmų

AKMENĖS RAJONO VENTOS MUZIKOS MOKYKLA

2016 m. žengė į didžiąją sceną. Mokyklos dainorėlė  
D. Gurinaitė ir šiuo metu jau Klaipėdos Stasio Šimkaus kon-
servatorijos studentė V. Kontrimaitė (mokytoja G. Bučiuvie-
nė, koncertmeisteris R. Dievinas) dalyvavo Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“. V. Kontrimaitė 
vokalistų konkurse „Linksmieji perliukai 2016“ pelnė GRAND 
PRIX, B. Kulikauskaitei šis konkursas buvo sėkmingiausias 
2016 m. – pelnė II laipsnio laureatės diplomą ir Perlo taurę.
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„Dainų dainelės“ dalyvės – V. Kontrimaitė (kairėje), D. Gurinaitė (deši-
nėje) su mokytojais G. Bučiuviene ir R. Dievinu

E. Lopaitytės ir D. Gurinaitės fortepijono duetas (moky-
tojas I. Vežuks) Noros Novikos VIII Tarptautiniame mažosios 
kamerinės muzikos konkurse Rygoje iškovojo bronzos medalį 
ir III laipsnio laureato diplomą. Respublikiniame fortepijono 
ansamblių ir koncertmeisterių konkurse „Akcentai“ duetas 
pelnė III vietos laureato diplomą.

D. Gurinaitė ir E. Lopaitytė Noros Novikos konkurse

III vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Dainuojam Lietuvai“ 
2016 m. kovo 11-ąją suskambėjo Ventoje. Penki rajono cho-
rai ir mokyklos pedagogai, organizavę renginį, gėrėjosi dainų 
skambumu, dalyvių gausa ir patriotiškumo dvasia.

Jungtinis Akmenės rajono muzikos mokyklų choras

Mokykla suorganizavo IV Lietuviškos muzikos festivalį 
„Ant muzikos kranto“, kuriame dalyvavo Joniškio Algiman-
to Raudonikio, Kuršėnų meno mokyklų, Naujosios Akmenės, 
Akmenės, Ventos muzikos mokyklų, Kelmės r. Tytuvėnų gim-
nazijos meno skyriaus mokiniai ir mokytojai.

Festivalio dalyviai ir mokytojai

Vykdant projektą „Jaunimas garsų versmėje“, antrą kar-
tą muzikos mokykloje organizuota olimpiada „Muzikinė 
karuselė“. Čia varžėsi penkios komandos iš Akmenės rajono 
muzikos mokyklų ir Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos. 

„Muzikinės karuselės“ ventiškių komandos „Gama“ prisistatymas
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Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ An-
samblių vakare „Koks gražus Tavo veidas, gimtine!“ (Vilniaus 
Kalnų parke) dainavo ir muzikavo Ventos muzikos mokyklos vaikų 
choras „Genumai“ bei Tautinių muzikos instrumentų orkestras. 
Šiuos meno kolektyvus į šventę lydėjo jų vadovai ir mokytojai. 

Tautinių muzikos instrumentų orkestras

Mokytojas, Lietuvoje žinomas kompozitorius V. Virbickas 
2016 m. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime apdo-
vanotas Ventos miesto seniūnijos įsteigta nominacija – „Metų 
kompozitorius“. 

V. Virbickas

AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Didžiuojamės. Šiais mokslo metais tradiciniame Savivaldy-
bės renginyje „Muzikiniai rudenys“ mokyklai skirta nominacija 
„Metų mokykla“.

Jungtinio darbuotojų ir mokinių ansamblio sveikinimas per Padėkos dieną

Tradicijos. Mokykloje puoselėjamos, saugomos ilgametės 
tradicijos. Viena iš jų – Padėkos diena. Tai puiki proga padėkoti 
už gerus darbus, pagalbą, nuoširdų bendradarbiavimą.

Naujovės. Mokyklos taryba organizavo šeimų šventę, daly-
vius nudžiugino didžiulis 10 kg tortas, kurį dovanojo mokyklos 
mokinio mama J. Jankauskienė. Šventei didelę staigmeną – 
saldų saldainių lietų iš lėktuvo dovanojo Akmenės aeroklubo 
vadovas D. Rupeika ir klubo narys V. Donėla.

Šeimų šventės atidarymas mokyklos aikštyne

Sportiniai laimėjimai. Futbolininkai sėkmingai dalyvauja 
LSOK organizuojamuose futbolo čempionatuose. Respubliki-
niame salės futbolo čempionate jie užėmė pirmą vietą, Tarp-
tautiniame žmonių su negalia futbolo čempionate – pirmą, 
LSOK salės futbolo 5×5 čempionate – antrą, o LSOK rudens 
futbolo 7×7 čempionate – ketvirtą vietą. Europos specialiosios 
olimpiados tarptautiniame futbolo turnyre „Baltic Cup 2016“ 
Lietuvos berniukų rinktinės trenerės poziciją užėmė Dabikinės 
specialiosios mokyklos mokytoja J. Mickuvienė. 

Dabikinės specialiosios mokyklos futbolo komanda

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ 
PSICHOLOGINĖ TARNYBA

2016 metais Pedagoginė psichologinė tarnyba vykdė 
savo nuostatuose bei veiklos planuose numatytas funkcijas. 
Pedagoginis psichologinis vertinimas – 166 asmenys, pedago-
ginės psichologinės konsultacijos pedagogams, tėvams, pagal-
bos mokiniui specialistams – 344, individualios psichologinės 
konsultacijos – 124. Veikia Pedagoginės psichologinės tarny-
bos elektroninis tinklalapis www.akmenesppt.lt, kuris nuolat 
atnaujinamas specialistų paruoštais straipsniais, naujienomis, 
kita aktualia informacija.



KULTŪRA
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras veiklą or-

ganizuoja Akmenėje, Alkiškiuose, Kruopiuose, Papilėje, Vento-
je ir Sablauskiuose.

Kultūros centro ir jo padalinių mėgėjų meno kolektyvų ir 
dalyvių skaičiaus pokytis 2014–2016 metais

2016 m. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose iš naujo su-
burtas „Cementininko“ choras, kuriame dainuoja 40 choristų 
(vad. Ž. Kazlauskaitė).

Kultūros renginių skaičiaus pokytis

Reikšmingiausi 2016 m. kultūros įvykiai, tradiciniai ren-
giniai, šventės, festivaliai. Tradicinė rajono šventė „Akmenės 
smuikelis“, skirta Akmenės smuikelio 45-mečiui ir Pasaulio že-
maičių dienoms 2016 paminėti, vyko birželio 9–11 dienomis: 
Parodų salone atidaryta fotografijų paroda „2014 m. Lietuvos 
dainų šventės „Čia – mano namai“ atspindžiai“, autorinių dai-
nų festivalis „Akmeninė naktis“, tautodailininkų mugė, muziki-
nis spektaklis-žaidimas „Aplink pasaulį 2“ (režisierė A. Sunklo-
daitė), šventinis koncertas (režisierė R. Butnorienė).

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro šokėjai

Žaliasis sveikuoliškas ir linksmas Kruopių šeštadienis

Nuskambėjo jubiliejinis 5-asis „Žaliasis sveikuoliškas ir 
linksmas Kruopių šeštadienis“, prasidėjęs minėjimu prie Ann 
Wigmore paminklo Kruopių parke. Šventės dalyviai drauge su 
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dūdų orkestru žygiavo 
žaliojoje eisenoje, dalyvavo sveikos gyvensenos penkių žings-
nių programoje. 

Ventoje nuaidėjo jubiliejinė miesto vasaros šventė „Ventai – 
50!“: bendruomeniškumo projektas „Pasivaikščiok su manimi“, 
prisiminimų vakaras „Venta praeity ir dabarty“ ir koncertai.

Po ilgokos pertraukos Papilėje įvyko tikro garso koncertas 
„Žiemos muzikos stotyje“. Pirmieji panašūs koncertai įvyko 
2006 ir 2008 metais. Šis renginys išskirtinis muzikos instru-
mentų ir atlikėjų gausa. 

Sedos skyriaus pučiamųjų orkestras „Griaustinis“  
ir šokių kolektyvas „Saulė“
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Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, skirta 75-osioms 
masinių trėmimų metinėms, paminėta Akmenėje, Kruopiuo-
se, Naujojoje Akmenėje, Papilėje, Ventoje. Pagerbtos tremties 
aukos, jų atminimui skambėjo eilės ir muzika, dalintasi tremti-
nių prisiminimais, išgyvenimais. 

Gedulo ir vilties diena Ventoje

Naujosios Akmenės miesto ir Žolinės šventės renginius įprasmino muzi-
kinės istorijos „Jūros gelmių dievaitė“ (rež. A. Gričiutė) premjera.

Papilėje nuskambėjo XI liaudiškos muzikos kapelų festiva-
lis „Skambėk, Papile“, skirtas šv. Huberto (medžiotojų globėjo) 
dienai. Taip pat įvyko XVI tarpregioninis jaunimo ir suaugusių-
jų solistų ir vokalinių ansamblių festivalis „Rudens melodija“.

XI liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Skambėk, Papile“                                      

Festivalis „Rudens melodija“ Papilėje

Etnokultūros puoselėjimas. Papilės seniūnijoje, prie Augus-
taičių malūno, įvyko tradicinė 9-oji Jurginių šventė. Žiūrovai ste-
bėjo ritualinį arklių išvedimą, renginio vedėjos „rokavuos“ apie 
Jurginių papročius ir tradicijas, netrūko liaudies šokių ir dainų.

Jurginių šventė Papilėje

Tradicinės lietuvių krikščioniškojo ir liaudiškojo kalendo-
riaus šventės, Sekminių, minėjimas dėl prapliupusio lietaus 
iš Daubiškių slėnio perkeltas į Papilės kultūros namus, kurie 
visus pasitiko pasipuošę berželiais ir alyvomis.

Sekminių šventė Papilėje,  
kalba ūkininkų sąjungos pirmininkė G. Gauronskienė
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II laipsnio diplomas bei I laipsnio diplomas už išraiškingiausiai 
atliktą šokį „Sielininkai“. 

XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventė-
je „Atspindžiai 2016“ Akmenės kultūros namų mėgėjų teatras 
už spektaklį A. Čechovo „Jubiliejus“ (vad. R. Butnorienė) pelnė 
laureatų diplomą ir kolektyvui buvo suteikta teisė savo spekta-
klį rodyti baigiamojoje šventėje.

Papilėniškės konkurse „Šnekorių avilys“

Papilės kultūros namų pasakorės N. Grudžinskienė (mėgė-
jų meno kolektyvų vadovė) ir mėgėjų teatro „Jurakalnis“ artis-
tė S. Vaišnorienė Šiaulių regiono pasakorių konkurse „Šnekorių 
avilys“ laimėjo II vietą.

Parodos. Naujosios Akmenės kultūros rūmų parodų sa-
lono durys buvo atviros profesionalių ir mėgėjų meno darbų 
autoriams ir lankytojams: A. Tenienės autorinė paroda, kruo-
piškės Z. Šimkienės kryželiu siuvinėtų paveikslų, V. Žukausko 
dailės darbų paroda, R. Lensbergio ir S. Baipšienės kūrybos 
„Dvi Akmenės“, Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario, Ma-
žeikių tautodailininkų sekcijos pirmininko Česlovo Pečetaus-
ko kalvystės darbų paroda, S. Baipšienės „Gėlės iš nailono“, 
A. Zibalio akvarelės paroda „Skaidrios tylos“, garsios lėlininkės, 
tautodailininkės A. Petrauskienės lėlių paroda „Angelai“ ir kt.

Z. Šimkienės kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda

Šiemet savivaldybės kultūros centras su visais filialais an-
trąkart aktyviai prisijungė prie LNKC inicijuojamos akcijos „Visa 
Lietuva šoka“. Rajono gyventojai įsiliejo į šokėjų būrį ir pakvies-
ti aktyviai mokytis žemaičių krašto šokių. 

Rudenį rajone nuvilnijo „Rudens kermošių“ banga. Kruo-
piuose linksmasis kermošėlis – labiausiai moksleivių mėgsta-
mas renginys. Smagi rudens šventė „Linksmasis turgadienis“ 
sukvietė į Akmenės miesto aikštę. Naujojoje Akmenėje, L. Pe-
travičiaus aikštėje, šurmuliavo smagus kermošius, skirtas ben-
druomenių metams paminėti. Gražia tradicija tapo Ventoje 
organizuojamas rudens kermošius, kuriame šiemet prekiavo 
amatininkai, tautodailininkai, tautinio paveldo prekiautojai iš 
įvairiausių Lietuvos kampelių. 

Rudens Kermošius Ventoje

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose suorganizuotas pir-
masis liaudies dainų vakaras „Padainuokime kartu!“ Lietuvių 
liaudies kūryba liejosi tiek bendrine lietuvių kalba, tiek aukš-
taičių ir žemaičių tarmėmis. 

Liaudies dainų vakaras „Padainuokime kartu“

Pasiekimai. Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, an-
samblių, šokio studijų konkursiniame festivalyje „Aguonėlė 
2016“ vyr. choreografės B. Viktoravičiūtės vadovaujamai jau-
nuolių liaudiškų šokių grupei konkursiniame festivalyje buvo 
įteiktas III laipsnio diplomas, jaunimo liaudiškų šokių grupei – 

„Visa Lietuva šoka 2016“ Naujojoje Akmenėje
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AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS

Akmenės krašto muziejuje eksponuojama didžiausia 
Lietuvoje dieninių drugių kolekcija, gyvų drugelių oranžerija 
(vasaros–rudens sezonu), fitozauro fosilijos, juros periodo uo-
lienos su faunos ir floros liekanomis, tapybos, filatelijos, tauto-
dailės ekspozicijos, vyksta edukaciniai užsiėmimai.

Muziejų darbuotojų skaičius

Kultūros renginiai, surengti muziejuose

Parengtiems projektams gautas finansavimas (eurais)

Gautas papildomas finansavimas iš rėmėjų (eurais)

Lankytojų skaičius muziejuose

Parengtų projektų skaičius

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus Paragiuose (Laz-
dynų Pelėda – unikalus reiškinys lietuvių literatūros istorijoje); 
Simono Daukanto memorialinis muziejus Papilėje (S. Dau-
kantas – lietuvių tautos istorikas, švietėjas, rašytojas, pirma-
sis Lietuvos istoriją parašęs lietuvių kalba). Muziejaus interne-
to svetainė: www.akmenesmuziejus.lt.

Gyvų drugelių paroda. Į Akmenės krašto muziejų jau šeštus 
metus iš eilės lankytojus traukia oranžerijoje išsiritę gyvi 
drugeliai (projektas „Drugelių namai“). Muziejaus lankytojai 
ypač pamėgo fotografuotis su gyvais egzotiniais drugeliais (tai 
leidžiama daryti nemokamai).

Didžiausio lankytojų dėmesio sulaukia oranžerijoje  
skraidantys mėlynieji Morpho drugeliai 

Akmenės krašto muziejus vykdo bendruomenės svei-
katinimo projektą „Judėk, kurk ir būk sveikas“, kurio tiks-
las – kurti sveiką Akmenės bendruomenę, propaguoti sveiką 
gyvenimo būdą. Vyko šachmatų turnyras B. Izenbeko taurei 
laimėti, interaktyvūs žongliravimo užsiėmimai, fizinių pratimų 
programa pamoka-treniruotė, žygis, gongų garsų terapijos.

Gongų garsų terapijos dalyviai mėgavosi gongų garsų skleidžiamomis 
vibracijomis, vaišinosi sveikuoliškomis vaišėmis, išklausė L. Micienės 

paskaitą apie sveiką dvasinę ir fizinę gyvenseną
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Akmenės krašto muziejuje 
vyko seminaras, kuriame Rytų 
medicinos specialistas iš Japo-
nijos – Ken Kumakiri mokė ry-
tietiškų fizinių pratimų, masažo, 
manualinių technikų, taikomų 
įvairių ligų gydymui bei pu-
siausvyros gamtoje pajautimui. 
Pritaikęs fizikos mokslo dėsnius 
manualinėse gydymo metodi-
kose, Ken Kumakiri sukūrė savi-
tą diagnostiką ir gydymą. 

Ken Kumakiri  
demonstravo Rytų medicinos  
principais paremtus pratimus 

Knygų pristatymai, susitikimai su autoriais. Muziejuje 
svečiavosi viešnia iš Australijos – rašytoja S. Bernotaitė, prista-
čiusi savo naujausią knygą „Laisvojo rašymo elementai“. Prista-
tytos ir kitų autorių knygos: „Šešiolika gyvenimo penkmečių“ 
(A. Lupeika), „Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai“ 
(V. Uspaskich), „Tolstančios salos“ (V. Almanis). 

„Gerai rašyti gali kiekvienas“, – teigia rašytoja S. Bernotaitė 

Muziejuje lankytojai mėgavosi interaktyvia pramoga „Fire Poi“, buvo 
suteikta galimybė patiems išbandyti šį žongliravimą ugnimi bei išmokti 

pasigaminti žongliravimo įrankius

 Šventėje „Lakštingalų naktis“ koncertavo valstybinis choras „Vilnius“ 
(vyr. dirigentas A. Dambrauskas)

S. Daukanto memorialiniame muziejuje vyko tradicinė 
poezijos šventė „Lakštingalų naktis“, kurioje dalyvavo 52-ojo 
tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ poe-
tai (M. Burokas, J. Jasponytė, R. Užgiris, R. Brundzaitė, V. Daš-
kevičius, D. Nurkse, V. Kaziela) ir Akmenės krašto poetai (A. Ki-
minius, J. Strigūnienė, A. Almanis, R. Almanienė, K. Krencius, 
V. Imbrienė).

Lazdynų Pelėdos muziejuje (Paragiuose) kasmet per 
Šv. Roką vyksta šventė „Sugrįžimai į Paragius“. Muziejus 
kvietė autentiškoje aplinkoje paklausyti įdomių ir intriguojan-
čių Paragių dvaro gyventojų likimo istorijų, atsipalaiduoti dva-
ro parke ir senovinėje dūminėje pirtyje, dalyvauti „Lino kelio“, 
„Senovinių matavimo metodų“ ir rankdarbių edukacinėje pro-
gramoje „Lazdynai ir Pelėdos“, nepabūgti tamsos ir dalyvauti 
programoje „Vilko mėnuo“.

Geras oras leido šventės „Sugrįžimai į Paragius“ dalyviams mėgautis 
pasirodymais ne tik daržinėje, kurioje vyksta teatrų pasirodymai, bet ir 

lauko estradoje – koncertuoja grupė „Sadūnai“

„Muziejų naktis 2016“. Renginiai prasidėjo interaktyvia 
paskaita apie lietuvių meilės deivės Mildos šventę, V. Choc-
kevičius muzikos mylėtojus pradžiugino autoriniu koncertu, 
kūrybinėse dirbtuvėse vilnos vėlimu, spalvų terapija suaugu-
siesiems ir vaikams sudomino muziejininkės L. Stupurienė, 
G. Masaitytė ir E. Šmukštaitė.

Koncertuoja V. Chockevičius (gitara) ir S. Altukavičius (smuikas)



46

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Renginiai, spaudinių parodos, surengtos bibliotekose

Dokumentai, išduoti rajono bibliotekose

Parengtų projektų skaičius, gautas finansavimas

Rajono bibliotekų dokumentų fondas

Vartotojų skaičius rajono bibliotekose

2014 metai 2015 metai 2016 metai

Viešoji biblioteka 1 764 1 773 1 714
Miestų filialai 1 183 1 525 1 528
Kaimų filialai 2 159 2 145 2 092
Iš viso 5 106 5 443 5 334

2016-ieji metai Lietuvoje buvo paskelbti Bibliotekų 
metais. Viešosios bibliotekos administracija parengė progra-
mą „Skaitymo skatinimas ir kūrybinė erdvė Akmenės rajono  
savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose“. Rajono 
bibliotekininkai, turėdami didžiulį informacijos arsenalą, gau-
sybę literatūrinių renginių idėjų, skaitymo skatinimo tema pa-
rengė literatūrinių renginių, naujų knygų pristatymų, viktori-
nų, literatūrinių konkursų. 

Apdovanojimas. Savivaldybės viešoji biblioteka apdova-
nota Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka už aktyvų ir  
kūrybingą prisidėjimą prie akcijos „Knygų Kalėdos“.

Iškilmingas renginys, skirtas Bibliotekų metams pami-
nėti. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė parengė  
informacinį pranešimą „Bibliotekos informacijos ir moder-
numo kelyje“. Apie rajono mokyklų bibliotekų veiklą prane-
šimą parengė Ventos gimnazijos bibliotekininkė E. Šimkienė.  
Savivaldybės mero pavaduotojas A. Nicius apdovanojo nuga-
lėtojus šiose nominacijose: „Geriausiai dirbanti biblioteka“ – 
Ventos miesto biblioteka-filialas (vad. R. Miltinienė); „Metų 
geriausias bibliotekininkas“ – R. Papirtienė (Agluonų kaimo 
 bibliotekos-filialo vyr. specialistė). 

Mero pavaduotojas A. Nicius įteikė mero padėkos raštą  
Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovei O. Janionienei 

Nominacija „Geriausiai dirbanti biblioteka“ – Ventos miesto  
biblioteka-filialas, vadovaujamas R. Miltinienės

Į Viešąją biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos festivalio 
„Poezijos pavasaris 2016“ poetai, kurie pristatė savo kūrybą. 
Dalyvavo poetai iš Vilniaus: M. Burokas, J. Jasponytė, R. Užgiris, 
V. Daškevičius, V. Kaziela, R. Brunzaitė, D. Nurkse (JAV), Akmenės 
krašto literatai.
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Festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ poetai (iš kairės į dešinę):  
poetai V. Daškevičius, M. Burokas, J. Jasponytė, V. Kaziela, D. Nurkse, 

R. Brundzaitė, R. Užgiris, A. Gerulskienė,  
dainuojamosios poezijos atlikėjas K. Krencius, D. Milukaitė-Buragienė, 

A. Raudys, G. Blinkinienė, bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė

Literatūrinis renginys „Rašytojo V. Almanio kūrybos pa-
letė“, skirtas naujos, šeštosios, rašytojo, publicisto, aplinko-
saugininko, miškininko V. Almanio knygos „Tolstančios salos“ 
pristatymui. 

Rašytojas V. Almanis

Devintą kartą paskelbtas režisierės, poetės S. Niūniavaitės 
vardo literatūrinės premijos laureatas. Šiemet laureate tapo 
Akmenės krašto literatė, literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Lietu-
vos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė J. Janušienė.

J. Janušienė ir Z. Sinkevičienė

Literatūrinis renginys „Poezija gimsta iš sielos gelmių“, 
skirtas Akmenės krašto literatų S. Aukselio ir D. Rekio kūrybos 
pristatymui. Poetas S. Aukselis šį rudenį skaitytojus nudžiugino 
poezijos knyga „Skubančių metų šventraštis“. D. Rekis – poetas, 
rašytojas, mokslininkas ir visuomenininkas. Skaitytojus pasiekė 
antroji autoriaus eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės“. 

„Poezija gimsta iš sielos gelmių“ (iš kairės į dešinę): poetas D. Rekis, bi-
bliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo pavaduotoja J. Rekašienė ir poetas S. Aukselis

Literatūrinis renginys „Atverskit knygą, tegul girdis žo-
džiai“. Viešojoje bibliotekoje įvyko poetės, S. Niūniavaitės var-
do literatūrinės premijos laureatės, Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos narės V. Imbrienės kūrybos pristatymas.

Poetė V. Imbrienė ir bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė

Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje 
bibliotekoje. Sukurtas tinklalapis www.akmeneskrastolitera-
tai.lt, kurio tikslas – rinkti informaciją apie krašto rašytojus ir 
publikuoti internete Akmenės krašto literatų kūrybą.



JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje 2016 metų 

programoje numatytos ir įgyvendintos priemonės jaunimo 
padėčiai gerinti ir iniciatyvoms skatinti.

Dalyvaujama Jaunimo reikalų departamento įgyvendina-
mame nacionaliniame Jaunimo garantijų iniciatyvos projekte 
„Atrask save“.

Atliktas savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 
2012–2016 m. kokybės vertinimas, savivaldybės jaunimo pro-
blematikos tyrimas, apklausta daugiau kaip 400 jaunų žmonių. 

Jaunų žmonių skaičius 14–29 m.

Jaunimo organizacijos ir grupės

Organizacinė struktūra. Savivaldybės funkcijas jaunimo 
politikos įgyvendinimo srityse koordinuoja ir padeda įgyven-
dinti Savivaldybės jaunimo reikalų taryba – įvyko 6 posėdžiai, 
svarstyti 36 aktualūs jaunimo veiklos klausimai. Aktyviai vei-
kia Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga 
„Jaunimo apskritasis stalas“ (toliau – Akmenės JAS), kuri yra 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) narė.

Konkursai. Skelbtas Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užim-
tumo plėtojimo programos projektų finansavimo konkursas. 
Finansinė parama skirta ir įgyvendinta 17 jaunimo saviraišką 
skatinančių projektų.

Antrus metus vykdomas Skatinamųjų stipendijų skyri-
mo studentams ir mokiniams paraiškų konkursas. Paskatin-
ti aktyviausi ir geriausiai besimokantys jaunuoliai: Ramučių 
gimnazijos moksleivė M. Gauronskytė, Akmenės gimnazijos 
moksleivis J. Varanavičius, Kauno technologijos universiteto 
Ekonomikos ir verslo fakulteto IV kurso studentas J. Statkus, 
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Instrumen-
tinės katedros akordeono skyriaus III kurso studentė V. Nociū-
tė ir Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
Kosmetologijos studijų studentė E. Norvaišaitė. 

Jaunimo veiklos. Akmenės JAS vienija 25 jaunimo, su jau-
nimu dirbančias ir kryptingos veiklos neformalias jaunimo 
grupes. Akmenės JAS projektui „Akmenės jaunimas veikia“ 
įgyvendinti 2016 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė 3,4 tūkst. Eur.

Siekiant aptarti jaunimo politikos stiprinimo klausimus, Savivaldybėje 
pasirašytas keturių juridinių šalių – Jaunimo reikalų departamento, 

LiJOT, Savivaldybės administracijos ir Akmenės JAS atstovų – susitari-
mas. Susitikime dalyvavo meras V. Mitrofanovas

Akmenės JAS organizavo tradicines jaunimui patrauklias akci-
jas: Gatvės muzikos dieną, Europos savanorių tarnybos 20-mečiui 
paminėti skirtus renginius, vyko rajono jaunimo lyderių vasaros 
ir žiemos forumai, kurių metu jaunimas mokėsi atstovauti orga-
nizacijos interesams, plėtoti veiklą, naudingą bendruomenei.

Organizuota Jaunimo savivaldos diena. Šiame renginyje 
pirmą kartą dalyvavo ir svečiai – dėstytojai ir studentai iš Šiau-
lių universiteto. Renginio dalyviai turėjo galimybę išgirsti apie 
vietos savivaldą, susipažinti su valstybės tarnautojų, įvairių 

Jaunimo savivaldos diena Akmenės rajono savivaldybėje

48



49

sričių specialistų, rajono įstaigų ir organizacijų darbu, kalbėta 
apie moksleivių karjeros planavimą. 

Savivaldybės administracijos darbo grupė kartu su Akme-
nės JAS rugsėjo 2–4 d. Balsių poilsiavietėje organizavo trijų 
dienų nacionalinį renginį „Jaunimo vasaros akademija“,  
kuris buvo skirtas Lietuvos jaunimo politikos ir Europos sava-
norių tarnybos 20-mečiui paminėti. Renginio šūkis – „20 metų  
kartu – mes galime daug“.

Į šį renginį susirinko jaunimo ir jaunimo organizacijų 
komandos iš 20 Lietuvos savivaldybių ir svečiai iš Latvijos Respu-
blikos Duobelės miesto – daugiau kaip 300 jaunų žmonių. Daly-
vavo savanoriai iš Turkijos, Gruzijos, Suomijos.

Jaunimas mokėsi kurti verslo projektą, kūrybinėse dirbtu-
vėse kūrė šokio spektaklį, susipažino su nauja tapybos techni-
ka, vyko protų mūšis. 

Meras V. Mitrofanovas kartu su jaunimo atstove Ventos gimnazijos 
jaunimo organizacijos „Nestabdyk“ pirmininke G. Jankute  

iškėlė Jaunimo vasaros akademijos vėliavą

Mero patarėjas T. Martinaitis darbo grupėje papasakojo apie pilietinę 
nacionalinę akciją „Misija Sibiras“



Akademijoje vyko Europos Parlamento sprendimų priėmi-
mo simuliacija, aptarta politikos stebėsenos platforma „Žinau, 
ką renku“. Visi galėjo išbandyti save sporto rungtyse, pasirody-
ti talentų šou, vakaroti prie laužo ir šokti diskotekoje, varžytis 
sukarintoje estafetėje, kurią organizavo Lietuvos šaulių sąjun-
gos Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6 rinktinės kariškai kartu su 
Akmenės rajono jaunaisiais šauliais. Su jaunimu bendravo ir 
šios rinktinės vadas S. Burškys.

Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Tęsiamas Akmenės ir 
Kretingos rajonų savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų bendra-
darbiavimas.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis vyko Akme-
nės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnybo-
je. Posėdyje dalyvavo Seimo narys V. Ąžuolas, dirbantis Seimo 
jaunimo ir sporto komisijoje. Aptartos savivaldybei būtinų 
specialistų pritraukimo galimybės, savanoriškos veiklos mode-
lio taikymo, jaunimo problemų sprendimo plano 2017–2019 m. 
parengimo klausimai, nuspręsta kandidatuoti nominacijai „Drau-
giška savivaldybė jaunimui“, kurią įsteigė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija.

Jaunimo reikalų departamentas Akmenės rajono savival-
dybėje organizavo du susitikimus tarpžinybinio bendradar-
biavimo klausimais, kuriuos vedė Politikos tyrimų ir analizės 
mokslo instituto direktorius M. Ulozas, Jaunimo reikalų depar-
tamento skyriaus vedėja V. Karnickaitė ir šio departamento 
įgyvendinamo Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask 
save“ vadovė G. Sabaliauskaitė. Atsižvelgiant į Akmenės rajo-
no savivaldybės veiklos patirtį, bus parengtos rekomendacijos 
kitoms šalies savivaldybėms.

Vyko tradicinis Akmenės rajono verslininkų asociacijos ir 
savivaldybės inicijuotas jaunimo verslo idėjų konkursas, kuria-
me dalyvavo 16 komandų ir atskirų dalyvių. Konkurso nugalė-
tojai buvo apdovanoti lapkričio 18 d. vykusios Akmenės rajono 
Verslininkų dienos šventės metu. 

Savivaldybės meras V. Mitrofanovas ir verslininkų asociacijos preziden-
tas A. Valinčius pirmąjį piniginį prizą įteikė Akmenės gimnazistui Justui 

Varanavičiui už projektą „Pabėgimo kambarys“

Jungtinio Akmenės ir Kretingos rajonų savivaldybių jaunimo 
reikalų tarybų posėdžio dalyviai Kretingos atvirojoje erdvėje 
jaunimui – mažojoje teatro studijoje
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REKREACIJA IR TURIZMAS
Savivaldybės administracija kartu su Šiaulių regiono savi-

valdybėmis parengė projektą „Savivaldybes jungiančios turiz-
mo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. 

Savivaldybė bendradarbiaudama su Šiaulių turizmo informacijos cen-
tru dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje 
tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „ADVENTUR 

2016“. Parodos metu ne tik buvo pristatytas Šiaulių regiono išskirtinu-
mas, unikalūs muziejai, gamtos ištekliai, didžiausi renginiai, bet ir akty-

vios pažintinės ir edukacinės programos, ekskursijų maršrutai

Rajono stendas buvo pristatytas ir didžiausioje tarptauti-
nėje turizmo parodoje BALTTOUR 2016 Rygoje, kurioje dalyva-
vo 40 valstybių atstovai. Prieš parodos atidarymą savivaldybės 
mero pavaduotojas A. Nicius ir Ventos regioninio parko direk-
torius A. Almanis buvo priimti Lietuvos ambasadoje Latvijoje. 
Ambasadorius R. Degutis domėjosi Akmenės rajono perspek-
tyva plėtojant turizmą ir poilsį. 

Plėtojamas savivaldybės, Ventos regioninio parko ir Kama-
nų valstybinio gamtinio rezervato bendradarbiavimas krašto 
gamtosaugos ir propagavimo klausimais. Edukacinės progra-
mos sudaro galimybę geriau pažinti saugomas teritorijas ir 
puoselėti gamtą. 

Lankytojų gausos sulaukė 2016 m. įsteigtas naujas Ventos 
regioninio parko lankytojų centras Ventoje.

Atidarytas naujas Ventos regioninio parko lankytojų centras Ventoje

Jurakalnio  
apžvalgos bokštas 

Ventos  
regioniniame  

parke
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SPORTAS
Akmenės rajone kūno kultūros ir sporto plėtrą vykdo 

Akmenės rajono sporto centras, trylika sporto klubų ir viena 
viešoji įstaiga. 

Akmenės rajono sporto centras veikia jau dvidešimtus 
metus, rajono moksleiviai turi galimybę sportuoti ir siekti re-
zultatų penkiose sporto šakose.
Sporto šaka Mokytojai Grupių sk. Ugdytinių sk.
Boksas 1 mokytojas 3 33
Futbolas 4 mokytojas 6 96
Krepšinis 3 mokytojas 9 127
Lengvoji atletika 2 mokytojas 3 31
Stalo tenisas 1 mokytojas 2 16
Iš viso 11 23 303

Boksininkai. Lietuvos Respublikos jaunių čempionate 
A. Miežutavičius iškovojo II vietą, A. Nėcelis – III vietą. Lietuvos 
rajonų jaunučių bokso čempionais tapo V. Jankauskas ir M. Ka-
zilionis. Lietuvos rajonų jaunių bokso čempionate G. Petrošius, 
J. Balvočius, L. Kulvaitis iškovojo sidabro medalius. Lietuvos 
jaunučių bokso čempionate M. Kazilionis iškovojo II vietą, 
E. Maceikis – III vietą. Lietuvos rajonų jaunimo ir suaugusių-
jų bokso čempionate D. Brazys ir S. Žakaitis iškovojo bronzos 
medalius. L. Kvedaras Lietuvos jaunučių sporto žaidynių bokso 
varžybose pelnė I vietą. Jaunuosius boksininkus ugdo mokyto-
jas M. Mačius.

Sporto centro boksininkai

Futbolininkai dalyvavo 2016 m. Lietuvos vaikų ir jaunių 
futbolo I lygos Vakarų zonos U 15 ir U 19 pirmenybėse. Sporto 
centro auklėtinė K. Gudelevičiūtė pakviesta į šalies U 15 mer-
ginų rinktinę, E. Gudelevičius – į berniukų U 10 rinktinę.

Sporto centro futbolininkai – turnyro, skirto Vaikų gynimo dienai,  
II vietos laimėtojai

Krepšininkai dalyvavo penkiuose Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos čempionatuose, jungtiniame NBA Juniors pro-
jekte. Geriausią rezultatą pasiekė vaikinai, gimę 2002 m. (mo-
kytojas E. Radionovas), jaunučių čempionate U-13 II divizione 
užėmę 9–16 vietą. 

Po 12 metų pertraukos Akmenės rajone atgaivintas mer-
gaičių krepšinis.

Mergaičių krepšinio komanda

Lengvaatlečiai. Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvo-
sios atletikos pirmenybėse Akmenės gimnazijos moksleivis 
A. Papirtis rutulio stūmimo rungtyje iškovojo I vietą, D. Jocas 
(gim. 2000 m.) kliūtinio bėgimo rungtyje iškovojo I vietą.

A. Papirtis su mokytoju S. Rinkūnu

Stalo tenisininkai, kuriuos treniruoja mokytojas K. Ba-
rauskas, pasiekė puikių komandinių rezultatų. K. Kuznecova, 
A. Gerčiūtė, V. Ruginytė, P. Prelgauskaitė Lietuvos jaunių ko-
mandiniame stalo teniso čempionate užėmė 5 vietą. S. Jan-
kauskaitė, K. Kuznecova, G. Strodomskytė Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynėse užėmė 4 vietą. K. Kuznecova ir G. Strodoms-
kytė Lietuvos jaunučių stalo teniso čempionate dvejetų varžy-
bose iškovojo bronzos medalius.

Stalo tenisininkės A. Gerčiūtė, V. Ruginytė, P. Prelgauskaitė

Rajono sporto klubuose aktyvia sportine veikla, kultivuo-
dami vienuolika sporto šakų, užsiiminėja apie 800 įvairaus am-
žiaus rajono gyventojų. 2016 m. buvo įgyvendinta 12 kūno kul-
tūros ir sporto plėtojimo programų (projektų), kurias iš dalies 
rėmė savivaldybė. Sporto klubams vadovauja tikri savo sporto 
šakų patriotai, nenuilstantys visuomenininkai, kurių dėka vis 
daugiau rajono gyventojų aktyviai sportuoja ir garsina rajoną.
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Akmenės rajono sporto klubui „Energija“ 2016 m. buvo 
įdomūs ir turiningi, dalyvauta čempionatuose, turnyruose Lie-
tuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Serbijoje, Gruzijoje, Bulgarijoje. 
Akmenės gamtos ir kultūros parke „Energijos“ klubas pirmą 
kartą Lietuvoje surengė Tameshivari (lentelių laužymo) tur-
nyrą, kuriame dalyvavo atstovai iš Lietuvos bei Latvijos karate 
klubų. „Energijos“ klubo sportininkams sėkmingi buvo ne tik 
startai Lietuvos, bet ir Europos čempionatuose: Europos čem-
pionu absoliutaus svorio kategorijoje tapo E. Gužauskas, Euro-
pos U-16 (kadetų) vicečempionu – P. Žimantas, jaunių amžiaus 
grupėje bronzą iškovojo I. Šimulionis. Klubui vadovauja ir spor-
tininkus rengia treneris V. Silvaško.

E. Gužauskas – Europos čempionas 

 „Energijos“ klubo karatistai

Krepšinio klubo „Akmenė“ vyrų komanda atstovauja rajo-
nui masiškiausioje Lietuvos regionų krepšinio lygoje. Koman-
da džiugina brandžiu ir gana aukšto lygio žaidimu. 2016–2017 
metų sezonas komandai jau vienuoliktas.

Rajono krepšininkai su treneriu S. Momkausku

Automobilių krosas Akmenėje gyvuoja nuo 2003 metų, 
tad visi šio sporto mėgėjai turi tvirtą pamatą kopti aukščiau 
ir toliau azartiškai leisti laisvalaikį lenktyniaudami ne keliuose, 
o būtent tam skirtoje trasoje. 2016 metai automobilių spor-
to klubui „Extempas“, vadovaujamam M. Skabeikienės, buvo 
gana sėkmingi. Lietuvos autokroso čempionate D-1600 klasė-
je čempionu tapo Ž. Šarkūnas, atvedęs komandą iki IV vietos. 
Tarptautiniame projekte su Latvijos SK „Dienvidkurzeme“ klu-
bo komanda tapo vicečempionais. 

Automobilių paradas Dabikinėlės trasoje

Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“ vie-
nija narius, žaidžiančius stalo tenisą Lietuvoje ir užsienio ša-
lyse. Akmenės rajone aktyviai sportuoja 33 suaugusieji ir 34 
moksleiviai. Klubui vadovauja L. Avelienė. 2016 m. klubo na-
riai dalyvavo 130 renginių (varžybų, žygių, stovyklų), kuriuos 
patys organizavo arba vyko į kitus Lietuvos ir užsienio mies-
tus. Šie metai buvo labai sėkmingi klubo nariui G. Adomaičiui, 
kuris Lietuvos stalo teniso asociacijos žaidėjų reitinge (suau-
gusiųjų grupė) pakilo į 92 vietą. Pajėgiausių Akmenės rajono 
stalo teniso žaidėjų TOP-8 pirmenybėse G. Adomaitis laimėjo 
I vietą, tapo daugelio turnyrų Lietuvoje ir Latvijoje nugalėto-
ju. Merginų komanda, kurią sudaro A. Gerčiūtė, V. Ruginytė 
ir P. Prelgauskaitė, rungtyniauja Lietuvos moterų komandinio 
stalo teniso čempionato aukščiausioje suaugusiųjų grupėje.

Stalo tenisininkai – vasaros turnyro dalyviai

Akmenės rajono sporto klubas AKMENINIS KUMŠTIS 
2016 m. įgyvendino du projektus: vasaros ir rudens mokslei-
vių atostogų metu organizuotos sporto stovyklos su nakvynė-
mis gamtoje ir Balsių stovyklavietėje. Klubo nariai dalyvavo 9 
tarptautiniuose bokso turnyruose Lietuvoje ir Latvijoje. Keturi 
klubo sportininkai tapo kandidatais į šalies jaunių, jaunimo ir 
vyrų bokso rinktines. Po ilgos pertraukos iškovotas medalis 
2016 m. Lietuvos vyrų bokso čempionate – D. Kristinis pelnė 
bronzą. Klubo narys K. Šimkus Lietuvos Respublikos jaunimo 
čempionate iškovojo III vietą.

D. Kristinis (antras iš dešinės)
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Jėgos sportą rajone kul-
tivuoja trys sporto klubai: 
Ventoje – „Liga“, Akmenėje – 
„Jora“, Naujojoje Akmenėje – 
„Jėga“. Akmeniškis A. Mišeikis 
(svorio kategorija iki 93 kg) 
atviruose Lietuvos ir Latvijos 
jėgos trikovės čempionatuose 
be specialios aprangos iškovo-
jo antrąsias vietas, o štangos 

spaudimo turnyre „Dzūkijos taurė“, įveikęs 195 kg svorį, įvykdė 
sporto meistro normatyvą. „Jėgos“ klubo atstovė J. Tamašaus-
kaitė Lietuvos kūno fitneso čempionato merginų iki 16 m. grupė-
je užėmė II vietą, M. Grobas tapo Lietuvos jėgos trikovės jaunių 
čempionu. Ventiškiai: A. Žukauskaitė – Lietuvos ir Latvijos jaunių 
štangos spaudimo čempionė, T. Žadeikis – Latvijos jaunių štan-
gos spaudimo čempionas ir Lietuvos moksleivių štangos spaudi-
mo varžybų III vietos laimėtojas. 

Naujosios Akmenės šaškininkai – seniūnijų žaidynių prizininkai

Akmenės rajono šachmatų-šaškių sporto klubo „64“ na-
riai aktyviai dalyvauja įvairiuose turnyruose. Vasarą šachmati-
ninkai varžėsi su šachmatų didmeistre V. Čmilyte-Nielsen.

Rajono šachmatininkai su V. Čmilyte-Nielsen

Aktyviausi rajono dviračių mėgėjai susibūrė į Akmenės 
dviratininkų klubą. Per sezoną kiekvienas klubo narys numi-
na apie 2 000 km. Aplankyta daug gražių rajono vietų, daly-
vauta Kamanų valstybinio rezervato organizuotame žygyje – 
paukščių palydėtuvėse. Keletą kartų per sezoną aplankytos 
Lielaucės vietovės (Latvija), apvažiuota aplink Platelių ežerą, 
dalyvauta dviračių žygyje Palangoje, kuriame pedalus mynė 
apie 300 dviratininkų.

Savivaldybės administracijos darbuotojai taip pat sporta-
vo. Rajone įvyko tradicinės Šiaulių regiono savivaldybių dar-
buotojų sporto žaidynės.

Rajono dviratininkai mėgėjai

Savivaldybių darbuotojų mankšta

M. Urbaitis su J. Tamašauskaite 

Apeninų pusiasalio kalnuose

Ventos turistai suorganizavo dvi keliones į kalnus. Gimnazis-
tai žygiavo po Gran Sasso kalnų parką Apeninuose ir įkopė į aukš-
čiausią šios vietovės kalną Corno Grande (2 912 m). Kitos kelio-
nės metu žygiavo po Kosovo kalnus ir įkopė į aukščiausią Kosovo 
kalną Džeravica (2 656 m). Tai buvo jau 25-ta Europos valstybės 
aukščiausia viršūnė, į kurią yra įkopę Ventos gimnazistai.

Akmenės rajono futbolo klubo „Akmenė“ vyrų komanda 
Lietuvos futbolo federacijos II lygos Vakarų zonos pirmenybė-
se užėmė V vietą, dalyvavo LFF taurės varžybose, „Žemaitijos 
taurės“ varžybose, Šiaulių regiono salės futbolo pirmenybėse. 
Merginos dalyvavo jungtinėje „ŠSG-FA-Akmenė-SC“ koman-
doje Lietuvos futbolo federacijos moterų A lygos čempionate, 
kuriame užėmė V vietą, uždarų patalpų čempionate, moterų 
taurės varžybose, turnyre „Moterys už futbolą“.

Rajono atstovai sėkmingai dalyvavo IX Lietuvos seniūni-
jų sporto žaidynėse. Atrankos varžybas įveikė ir finale daly-
vavo keturių sporto šakų komandos. A. Barauskis, J. Diglys ir 
E. Teslionokaitė komandinių šaškių varžybose iškovojo III vietą 
(komandos vadovas – B. Rupšys). Akmenės seniūnijos stalo 
tenisininkai N. Dargevičiūtė, M. Jomantas ir G. Adomaitis iš-
kovojo V vietą. A. Markevičius, S. Valančius, E. Teslionokienė 
komandinėse šachmatų varžybose užėmė VIII vietą. Papilės 
seniūnijos krepšininkai pasidalino 9–19 vietas.



55

SOCIALINĖ PARAMA
Svarbiausias socialinės paramos tikslas – mažinti sociali-

nę atskirtį ir skurdą, siekti, kad gerėtų labiausiai pažeidžiamų 
savivaldybės gyventojų socialinė padėtis. 2016 m. socialinė 
parama suteikta trečdaliui rajono gyventojų, užtikrinant so-
cialines garantijas ir pagalbą, esant sudėtingoms gyvenimo 
aplinkybėms. Savivaldybės globos įstaigose dirbo 14 socialinių 
darbuotojų ir 39 socialinio darbuotojo padėjėjai, seniūnijose – 
18 socialinių darbuotojų.

Socialiniai darbuotojai su savivaldybės vadovais

Socialines paslaugas organizuoja Savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos skyrius, socialines paslaugas tei-
kia socialinės paskirties įstaigos ir nevyriausybinės organi-
zacijos. Pagrindiniai socialinių paslaugų teikėjai – Akmenės 
rajono socialinių paslaugų namai ir Akmenės rajono vaikų 
globos namai, Naujosios Akmenės mokyklos-darželio „Atža-
lynas“ filialo Vaikų dienos centras. 20 nevyriausybinių orga-
nizacijų neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, sociali-
nės rizikos asmenims teikia socialines paslaugas ir socialinės  
reabilitacijos paslaugas. 

Nevyriausybinio sektoriaus paslaugų teikėjai

VAIKŲ DIENOS 
CENTRAI

VšĮ „Gelbėkit 
vaikus“ 
Akmenės vaikų 
dienos centras 
„Akmenėliai“

VšĮ Ventos 
Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto 
Prasidėjimo 
parapijos vaikų 
dienos centras

Labdaros 
ir paramos 
fondo 
„Prieglobstis“ 
padalinys 
vaikų dienos 
centras „Vaiko 
kelias“

SOCIALINĖS
REABILITACIJOS 
PASLAUGAS 
NEĮGALIESIEMS
TEIKIANČIOS
NVO

Akmenės 
rajono 
neįgaliųjų 
draugija

Ventos neįgaliųjų 
klubas „Dalia“

Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių 
sąjungos 
Akmenės 
rajono filialas

Akmenės 
sutrikusios 
psichikos 
žmonių globos 
bendrija

Naujosios 
Akmenės miesto 
ir kaimiškosios 
seniūnijos 
žmonių su 
negalia bendrija

Sutrikusio 
intelekto 
žmonių globos 
bendrija 
„Akmenės 
viltis“

SOCIALINĖ PARAMA, VAIKO TEISIŲ APSAUGA,  
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

SOCIALINES 
PASLAUGAS 
TEIKIANČIOS
NVO

Papilės 
seniūnijos 
pagyvenusių 
žmonių klubas 
„Atgaiva“

Papilės seniūnijos 
neįgaliųjų klubas 
„Parama“

Labdaros 
ir paramos 
fondas 
„Prieglobstis“

Naujosios 
Akmenės 
kaimiškosios 
seniūnijos 
neįgaliųjų 
klubas „Žėrutis“

Lietuvos 
Raudonojo 
kryžiaus 
draugijos 
Akmenės skyrius

Akmenės 
rajono 
cerebrinio 
paralyžiaus 
bendrija

Akmenės 
rajono diabeto 
klubas „Sadutė“

Lietuvos 
pensininkų 
sąjungos „Bočiai“ 
Naujosios 
Akmenės miesto 
bendrija

Neįgaliųjų 
klubas 
„Ugnelė“

Akmenės krašto 
Parkinsono 
bendrija

Akmenės krašto 
artrito bendrija

Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiaus pokyčiai  
2013–2016 m.

Socialinių paslaugų namų pagrindinė funkcija – teikti ilga-
laikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas savarankiš-
kumą praradusiems seneliams ir neįgaliesiems. 2016 m. soci-
alinės globos paslaugos teiktos 104 savivaldybės gyventojams. 

Ypač atidi ir rūpestinga slauga teikiama asmenims su sun-
kia negalia. 2016 m. Socialinių paslaugų namuose gyveno 50 
slaugomų globotinių. 

Socialinio darbuotojo padėjėjos  
rūpestingai prižiūri slaugomus globotinius

Pagalbos namuose paslaugas gavo 113 savivaldybės gy-
ventojų. Žmonėms suteikiamos galimybės gyventi savo na-
muose ir, padedant globos įstaigos darbuotojams, tvarkytis 
buityje, pasirūpinti maisto produktais, medikamentais ir pan. 



56

Pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius pagal seniūnijas

Pagalbos namuose paslaugas teikiantys darbuotojai  
visados laukiami senelių namuose

Socialinių paslaugų namų gyventojai turi galimybę aktyviai 
leisti laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla, bendrauti. Įstaigoje 
organizuojami įvairūs renginiai, į kuriuos kviečiami ne tik glo-
botiniai, bet ir kiti rajono gyventojai.

Socialinių paslaugų namuose svečiuojasi „Saulėtekio“ progimnazijos 
vasaros stovyklos dalyviai

Socialinių paslaugų namai pagal nustatytą tvarką teikė 
transporto paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims 
ir kitiems savivaldybės gyventojams. Šiomis paslaugomis 
2016 m. pasinaudojo 109 asmenys.

Socialinių paslaugų namai teikia asmeninės higienos ir 
priežiūros paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakan-
kamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti 
savo higiena. Pirties paslaugos teikiamos pensinio amžiaus 
asmenims, neįgaliesiems ir vaikams; nemokamai – asmenims, 
priklausantiems socialinės rizikos grupei. 

Savivaldybės gyventojų aprūpinimas  
techninės pagalbos priemonėmis

Pirties (dušo) paslaugos prieinamos ir vargingai gyvenantiems 
savivaldybės gyventojams

2016 m. pabaigoje Socialinių paslaugų namuose įrengta 
rekuperacinė sistema, kurios paskirtis – pašalinti oro teršalus 
ir užtikrinti nuolatinę šviežio oro cirkuliaciją. Sistema teikia ir 
papildomą naudą – į patalpas patenkantis oras yra sušildomas 
iki norimos temperatūros, panaudojant išeinančio oro šilumą. 
Šios sistemos įrengimas akivaizdžiai pagerino oro kokybę gy-
venamosiose patalpose. 

2016 m. tvarkyta įstaigos teritorija, atlikti kelio ir šaligatvio 
remonto darbai.

Patogi ir saugi Paslaugų namų teritorijos aplinka 

Akmenės rajono vaikų globos namuose 5-iose šeimynose 
gyvenantiems vaikams teikiamos socialinės globos paslaugos. 
Įstaiga siekia institucijoje gyvenančių vaikų skaičiaus mažini-
mo, vykdo globėjų (įtėvių) paieškos, rengimo, atrankos ir kon-
sultavimo funkciją. 

Socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiaus pokyčiai

Vaikų globos namai rūpinosi globotinių užimtumu, poilsiu. 
2016 m. vaikams organizuotos 8 išvykos ir 33 renginiai. Su-
teikta 415 psichologo konsultacijų. Prevencinio darbo grupė 
organizavo 15 renginių.

Vaikų globos namų vaikai svečiavosi AB „Akmenės cementas“
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2016 m. pabaigoje Vaikų globos namai Savivaldybės tary-
bos sprendimu tapo Akmenės rajono paramos šeimai cen-
tru. Nuo 2017 m. sausio mėn. centras pradeda dirbti kaip miš-
rių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veiks 2 
padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu prin-
cipu, ir Pagalbos šeimai padalinys. Centro tikslas – teikti ugdy-
mo ir socialines paslaugas tėvų globos netekusiems, socialinės 
rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Vaikų dienos centras

GIMK specialistų veikla

Kompleksinės paslaugos šeimai

Palydimosios globos paslauga

Socialinės priežiūros paslaugos 
socialinės rizikos šeimoms

„Atokvėpio“ paslauga globėjams, 
tėvams, auginantiems vaikus  

su fizine negalia

Vaikų nuo 0  
iki 18 metų, 

netekusių tėvų 
globos,  

stacionari globa

Nepilnamečių 
mamų su kūdikiais, 

besilaukiančių 
nepilnamečių 

globa

Pagalbos  
šeimai  

padalinys

Vaiko globos  
padalinys

Paramos šeimai  
centras

Projektas „Vaikų svajonės“. Jau ketvirtus metus Savival-
dybės administracija kartu su VšĮ „Vaikų svajonės“ dalyvauja 
projekte, kurio tikslas – surinkti ir efektyviai panaudoti pa-
ramą, skirtą vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, kalė-
dinėms dovanoms. 2016 m. pabaigoje internetinė svetainė  
www.vaikusvajones.lt sulaukė 281 vaiko, augančio Akmenės 
rajono socialinės rizikos šeimose, pageidavimų. 
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Vaikų, dalyvaujančių 
projekte, skaičius 98 59 11 36 58 19 281

Pasirinkta svajonių 98 59 11 36 58 19 281
Įgyvendinta svajonių 95 55 11 36 47 19 263

Vaikai savo norus socialiniams darbuotojams išsakė su vil-
timi, kad gerų žmonių dėka gaus išsvajotą žaislą, drabužį ar 
kitą labai norimą daiktą, kurio vargingai gyvenančios šeimos 
nepajėgios vaikui suteikti. 

Vaikai leidžia laisvalaikį lauke 

Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms. Savival-
dybės seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų dėmesio 
centre – socialinės rizikos šeimos, kurios nesugeba tinkamai 
pasirūpinti savo vaikais. 

Socialinės paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms

Savivaldybės seniūnijose su socialinės rizikos šeimomis 
dirbo 10 socialinių darbuotojų, kurie 153 šeimoms teikė ben-
drąsias socialines ir kai kurias socialinės priežiūros paslaugas.

Socialinių paslaugų teikimas nevyriausybinėse organizaci-
jose ir vaikų dienos centruose. 

Aktyviai dirbo vaikų dienos centrai. Apie 140 vaikų iš socia-
linių problemų turinčių šeimų lankė vaikų dienos centrus, ku-
riuose gavo socialines paslaugas: maitinimo, socialinių įgūdžių 
ugdymo, laisvalaikio organizavimo ir kt. Vaikų dienos centruo-
se vaikams suteikiamas ne tik saugumas, bet ir dėmesys, kurio 
jiems stinga šeimose. 

3 nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų teikiamos 
socialinės paslaugos yra dalinai finansuojamos iš savivaldybės 
biudžeto lėšų, 2016 m. jų projektų įgyvendinimui buvo skirta 
16,5 tūkst. Eur. Projektus įgyvendino šie vaikų dienos centrai:

Eil. 
nr. Vaikų dienos centro pavadinimas

Vadovo 
vardas, 
pavardė

Paslaugas 
gavusių vaikų 
skaičius 

1. Labdaros ir paramos fondo 
„Prieglobstis“ filialas vaikų dienos 
centras „Vaiko kelias“

Mindaugas 
Palionis 50

2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės 
vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Dalia Janina 
Šileikienė 30

3. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų 
dienos centras

Daiva 
Urbonė 37
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Senyvo amžiaus ir neįgaliems Savivaldybės gyventojams 
socialines paslaugas teikia 8 nevyriausybinės organizacijos. Jų 
parengti projektai finansuojami savivaldybės biudžeto lėšo-
mis, 2016 m. šiam tikslui skirta 11,55 tūkst. Eur. Nevyriausybi-
nės organizacijos apie 500 rajono gyventojų teikė įvairias soci-
alines paslaugas, žmonės turėjo galimybę bendrauti, užsiimti 
mėgstama veikla, dalyvauti renginiuose, kartu keliauti ir pan.

Eil. 
nr.

Nevyriausybinės organizacijos pavadi-
nimas

Vadovo 
vardas, 
pavardė

Paslaugas 
gavusių 
asmenų 
skaičius 

1. Papilės seniūnijos neįgaliųjų 
klubas „Parama“

Irena  
Lingienė 98

2. Neįgaliųjų klubas „Ugnelė“ Birutė 
Skuodienė 31

3.
Lietuvos pensininkų sąjungos  
„Bočiai“ Naujosios Akmenės 
miesto bendrija

Ana  
Žakienė 69

4. Naujosios Akmenės kaimiškosios 
seniūnijos neįgaliųjų klubas „Žėrutis“

Irena  
Levinienė 74

5. Papilės seniūnijos pagyvenusių 
žmonių klubas „Atgaiva“

Janina  
Strigūnienė 26

6. Akmenės rajono artrito bendrija Ona  
Pivorienė 20

7. Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
draugijos Akmenės skyrius

Svetlana 
Žilinskienė 150

8. Akmenės krašto Parkinsono bendrija Danutė  
Rudienė 24

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų įgyvendinimas nuo 2012 m. perduotas 
savivaldybėms. Savivaldybės administracija organizavo projek-
tų konkursą, atliktas projektų paraiškų vertinimas ir projektų 
atranka, projektų įgyvendinimui paskirstyta 34,25 tūkst. Eur 
valstybės biudžeto ir 6,85 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto 
lėšų. Daugiau kaip 300 neįgaliųjų dalyvavo užimtumo būre-
liuose, lavino meninius gebėjimus, naudojosi asmeninio asis-
tento paslaugomis ir pan.

Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikė šios 
nevyriausybinės organizacijos:

Eil. 
nr.

Nevyriausybinės  
organizacijos pavadinimas

Nevyriausybinės 
organizacijos 
vadovo vardas, 
pavardė

Paslaugas 
gavusių asmenų 
skaičius

1. Ventos neįgaliųjų klubas 
„Dalia“

Irena 
Jatkauskienė

93 neįgalieji 
26 neįgaliųjų 
šeimos nariai

2.
Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Akmenės 
viltis“

Dalė Mažėlienė 14 neįgaliųjų

3. Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugija Zofija Švažienė

66 neįgalieji
4 neįgaliųjų 
šeimos nariai

4. 
Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos 
Akmenės rajono filialas

Janina 
Paulauskienė 39 neįgalieji

5.
Akmenės sutrikusios 
psichikos žmonių globos 
bendrija

Lida 
Skačkauskienė 14 neįgaliųjų

6.
Naujosios Akmenės miesto 
ir kaimiškosios seniūnijos 
žmonių su negalia bendrija

Klavdija 
Pušinova 88 neįgalieji

2016 m. pabaigoje Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rajono neįgaliesiems 
paskyrė lengvąjį automobilį Ford Transit Custom. Automobi-
lis 9 vietų, iš kurių dvi pritaikytos vežti asmenims, judantiems 
neįgaliojo vežimėliu. Transporto priemonė perduota Akmenės 
rajono neįgaliųjų draugijai. 

Savivaldybės vadovai transporto priemonę perdavė neįgaliesiems

Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programa: Sa-
vivaldybėje buvo tęsiamas Priklausomybės nuo alkoholio ma-
žinimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimas. Progra-
mai skirta 17,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 

Programos įgyvendinimo partneriai: Savivaldybės se-
niūnijos, VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centras, 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. Pagrindinis pro-
gramos įgyvendinimo partneris – Labdaros ir paramos  
fondas „Prieglobstis“. 

Priklausomų asmenų, pasinaudojusių  
Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programos 

priemonėmis, gyvenimo pokyčiai

2016 m. priklausomi asmenys, jų artimieji galėjo dalyvau-
ti Savipagalbos grupės užsiėmimuose, Blaivybės klube. Veikė 
konsultavimo kabinetai Naujojoje Akmenėje, Akmenėje ir 
Ventoje. Naujojoje Akmenėje veikiančiame „Žemo slenksčio“ 
kabinete buvo teikiama socialinė pagalba ypač skurdžiai gyve-
nantiems, valkataujantiems, neturintiems nuolatinės gyvena-
mosios vietos ir kt. asmenims, atsidūrusiems sunkioje situaci-
joje. Esant poreikiui, reikalingos konsultacijos priklausomiems 
asmenims suteiktos jų namuose. 

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. 
2016 m. gyvenamasis būstas buvo pritaikytas 6 Savivaldybėje 
gyvenančių neįgaliųjų poreikiams. Šiam tikslui 13,3 tūkst. Eur 
skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, 12,2 tūkst. Eur – Savivaldybės biu-
džeto lėšos. 
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Asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, skaičius

Globa ir rūpyba. Atstovaujant rajono gyventojų intere-
sams, pateikta 17 išvadų civilinėse bylose: 7 dėl globos nu-
statymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, 
10 – dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo. Pateikti 
45 atsiliepimai į pareiškimus.

Valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms. Gauti 3 
daugiavaikių motinų prašymai antrojo laipsnio valstybinei pen-
sijai skirti. Parengti 2 teikimai Lietuvos Respublikos pirmojo ir 
antrojo laipsnių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos dėl valstybinės pensijos skyrimo.

Išlaidų pagrindinėms socialinių išmokų rūšims  
pasiskirstymas 2015–2016 m.

Išmokėtos sumos 2015 m., tūkst. Eur

Išmokėtos sumos 2016 m., tūkst. Eur

Socialinės pašalpos gavėjų ir išmokėtų sumų pokyčiai

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens gavėjų  
ir išmokėtų sumų pokyčiai

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens gavėjų ir 
išmokėtų sumų pokyčiai 2014–2016 metais

2012–2016 m. socialinę pašalpą ir kompensaciją už gy-
venamųjų patalpų šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį ne-
pasiturintiems rajono gyventojams Savivaldybė teikia vyk-
dydama savarankiškąją savivaldybės funkciją. Asmenims 
papildomai skirta socialinė pašalpa, kurios dydis sudaro 50 
proc. socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių  
iki įsidarbinimo.

Duomenys apie papildomai išmokėtą socialinę pašalpą

Eil
nr. Seniūnijos pavadinimas

Papildomai išmokėta socialinė pašalpa

Per 2015 m. Per 2016 m.

Gavėjai Suma, 
Eur

Gavėjai Suma, 
Eur

1. Naujosios Akmenės 
miesto

74 12 399 73 12 867

2. Naujosios Akmenės 
kaimiškoji

14 2 893 12 2 254

3. Akmenės 28 5 520 17 2 908

4. Ventos 2 609 19 2 868

5. Papilės 14 2 668 8 1 114

6. Kruopių 6 645 8 2 240

Iš viso 138 24 734 137 24 251

Darbingi, nedirbantys ar nesimokantys ir nedalyvaujantys 
įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones dar-
bingo amžiaus asmenys, kuriems skiriama socialinė pašalpa 
ar kompensacija už gyvenamųjų patalpų šildymą ir vandenį, 
telkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti. Vieniems gyve-
nantiems asmenims, dėl nepateisinamų priežasčių neatliekan-
tiems visuomenei naudingų darbų, piniginė socialinė parama 
neskiriama. Bendrai gyvenantiems asmenims, dėl nepateisi-
namų priežasčių neatliekantiems visuomenei naudingų darbų, 
piniginė socialinė parama – tik vaikams.
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Neskirta piniginė socialinė parama neatlikusiems visuomenei 
naudingų darbų

Se
ni

ūn
ijo

s
pa

va
di

ni
m

as

Visuomenei naudingi darbai

Per 2015 m. Per 2016 m.

Išduota
siuntimų

Dirbo
asmenų

Nedirbo ir 
neišmokėta 

socialinė 
pašalpa

Išduota
siuntimų

Dirbo
asmenų

Nedirbo ir
neišmokėta 

socialinė 
pašalpa

Gavėjai Suma, 
Eur Gavėjai Suma, 

Eur

Naujosios Akmenės miesto

1 834 1 774 60 5 304 1 560 1 442 118 7 212

Naujosios Akmenės kaimiškoji

398 384 14 1 288 338 311 27 8 153

Akmenės

683 636 47 4 100 553 509 44 4 164

Ventos

397 361 36 3 790 333 291 42 2 379

Papilės

389 364 25 2 368 405 346 59 4 191

Kruopių

265 246 19 1 452 235 229 6 427

Iš viso 3 966 3 765 201 18 302 3 424 3 128 296 26 526

Teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui  
atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą  

buto savininkų ir išmokėtų sumų pokyčiai

Socialinės paramos skyrius kartu su seniūnijomis vykdė 
maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturin-
tiems asmenims programą. 2016 m. maisto produktai buvo 
vežti 7 kartus, išdalinta 81 t maisto produktų. Paramą maisto 
produktais gavo 3 189 Savivaldybės gyventojai. Paramos ga-
vėjų skaičius, palyginus su 2015 m., sumažėjo 400 asmenų, 
įtakos tam turėjo minimalios algos padidinimas, dalis asmenų 
susirado darbą ir buvo išbraukti iš paramos gavėjų sąrašų. 

Paramos maisto produktais gavėjų skaičiaus pokytis

Teikta parama produktais ir Maisto banko

Socialinės paramos skyrius nuo 2016 m. liepos mėn. ben-
dradarbiauja su Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, 
kiekvieną savaitę perduodančiu skurdžiai gyvenantiems Savi-
valdybės gyventojams maisto produktus, kuriems baigiasi ga-
liojimo laikas, bet jie dar yra tinkami naudoti. 2016 m. gauta ir 
išdalinta 2 400 kg įvairių maisto produktų. 

VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Vaikų, netekusių tėvų, globos (rūpybos) klausimų spren-

dimas. Rajone 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 88 globojami 
(rūpinami) vaikai. 54 iš jų globojami (rūpinami) šeimose,  
34 – socialinės globos įstaigose. 
Metai Šeimose Institucijose Iš viso

2014 67 35 102

2015 67 39 106

2016 54 34 88

2016 metais globa (rūpyba) nustatyta 16 mūsų rajono 
nepilnamečių.

Nustatomų globų skaičius per metus

2016 m. globos nustatymo priežastys

Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu (laikotarpiui, kai tė-
vai yra išvykę į užsienio valstybę) 2016 m. nustatyta 46 vai-
kams.

Vaikų globos klausimai svarstomi visuomeniniais pagrin-
dais veikiančioje vaikų globos klausimų komisijoje – įvyko 27 
posėdžiai. Įvyko 34 laikinųjų globų (rūpybų) peržiūros. 

Globos (rūpybos) priežiūra. Globojami (rūpinami) vaikai 
per metus aplankyti 128 kartus.
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2016 m. pavasarį darbą pradėjo dvi atestuotos socialinės 
darbuotojos, vykdančios globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką, jų 
rengimą, atranką, konsultavimo bei pagalbos teikimo funkcijas.

Seminaras globėjams (rūpintojams)

Darbas su šeimomis, įrašytomis į Savivaldybės socialinės 
rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą

Socialinės rizikos šeimos ir vaikų skaičius jose

Socialinės rizikos šeimų kaita 

Atstovavimas teismuose pagal vaiko teisių objektą 2016 m.

Socialinės rizikos šeimų pasiskirstymas  
pagal įrašymo į apskaitą priežastis

Dėl socialinių įgūdžių 
stokos

Dėl alkoholio 
vartojimo

Dėl kitų priežasčių

72 55 5

Šeimose per ataskaitinius metus lankytasi 361 kartą, kon-
sultuoti tėvai, vaikai, inicijuota pedagoginė, psichologinė, 
medicininė pagalba. Įvyko 186 šeimų situacijų, vaikų atvejų 
apžvalgos, kurių metu buvo analizuojamos šeimų problemos, 
siūloma, planuojama pagalba vaikui, šeimai ir pan.

Vaikų interesų gynimas teismuose. Parengtos 7 civilinės 
bylos dėl tėvų valdžios laikino ar neterminuoto ribojimo, nuo-
latinės globos (rūpybos) vaikams nustatymo, 23 administra-
cinės teisės pažeidimų bylos, 101 išvada civilinėse bylose dėl 
vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, 
išlaikymo dydžio pakeitimo. Vaikų interesams teismuose ats-
tovauta 192 kartus.

Užfiksuota 20 smurto prieš vaikus atvejų. Fizinio smurto 
kategorijai priskirta 19 atvejų, 1 – psichologiniam smurtui. 5 
vaikai nukentėjo nuo bendraamžių, 12 – nuo artimųjų suaugu-
sių asmenų, 3 – nuo svetimų suaugusių asmenų. 

Akcijos dalyviai

Rizikos grupės vaikų sąrašuose 2016 metais buvo 20 rajo-
no nepilnamečių. 13 nepilnamečių buvo paskirtos (pratęstos) 
minimalios priežiūros priemonės, 2 nepilnamečiams skirta vi-
dutinės priežiūros priemonė.

Stovykloje „Aš galiu“
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Sveikata – asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir sociali-

nė gerovė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – laiku 
diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, 
padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2016 m.  
Akmenės rajono savivaldybėje teikė šios įstaigos

Eil. 
nr. Įstaigos pavadinimas Įstaigos vadovas Įstaigos adresas

1. VšĮ Naujosios 
Akmenės ligoninė Tomas Skučas Žemaitijos g. 6, 

Naujoji Akmenė

2.
VšĮ Akmenės rajono 
pirminės sveikatos 
priežiūros centras

Vaida 
Sungailienė

Žemaitijos g. 6, 
Naujoji Akmenė, 
Daukanto g. 7, 
Akmenė

3. VšĮ Kruopių 
ambulatorija

Angelė 
Mickuvienė

Papilės g. 8, 
Kruopiai

4. VšĮ Papilės 
ambulatorija

Gintautas 
Masevičius

Basanavičiaus g. 
19, Papilė

5. VšĮ Ventos 
ambulatorija

L. e. p. Genovaitė 
Vaitkevičienė

Ventos g. 28, 
Venta

6.
VšĮ Akmenės rajono 
greitosios medicinos 
pagalbos centras

Violeta 
Griciuvienė

Žemaitijos g. 6, 
Naujoji Akmenė

7. UAB Antano Lizdenio 
sveikatos centras Antanas Lizdenis Žemaitijos g. 6, 

Naujoji Akmenė

Siekiant optimizuoti viešosios įstaigos Akmenės rajono psi-
chikos sveikatos centro valdymą bei užtikrinti ambulatorinių 
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų Akmenės rajo-
no gyventojams prieinamumą ir kokybę, 2016 m. reorganizuo-
ta viešoji įstaiga Akmenės rajono psichikos sveikatos centras, 
prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 2016 m. Akme-
nės rajone teikė Akmenės rajono savivaldybės visuomenės svei-
katos biuras, įsikūręs V. Kudirkos g. 27, Naujojoje Akmenėje, va-
dovė Inga Griciuvienė.
Savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialio-

sios programos (toliau – Sveikatos programa) lėšų panaudojimo 
suvestinė pagal prioritetus

Eil. 
nr. Prioritetai Projektų 

skaičius
Skirta 
lėšų, Eur

Panaudota 
lėšų, Eur

1. Vaikų ir jaunimo sveikatos 
išsaugojimas ir stiprinimas 25 15 050 15 050

2.
Sveika gyvensena ir jos 
įgūdžių formavimas bei 
ugdymas visuomenėje

37 35 150 35 095

3. Lėtinių neinfekcinių ir 
infekcinių ligų prevencija 6 3 370 2 601,82

4. Smurto ir patyčių prevencija, 
psichikos sveikatos stiprinimas 8 3 500 3 500

5.
Asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės gerinimas ir 
materialinės bazės stiprinimas

7 17 100 17 100

6. Gyvenamosios aplinkos 
sveikatinimas 5 6 400 6 400

7. Akmenės rajono maudyklų 
vandens kokybės kontrolė 1 1 300 1 023

8.
Savivaldybės remiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų 
užtikrinimas

1 8 305 1 995,45

9. Gydytojų pritraukimo 
programa 1 30 000 30 000

Iš viso 90 120 175 1 12 740,27

2016 m. patenkintas 21 prašymas vaikams kompensuoti 
korekcinius akinius; tirtas Akmenės rajono maudymosi vietų 
vanduo (12 maudyklų); 2 gydytojams skirta įsikūrimo Akme-
nės rajone kompensacija.

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir 
materialinės bazės stiprinimas

VšĮ Papilės ambulatorija. Įgyvendintas Sveikatos progra-
mos projektas, kurio lėšomis (2 200 Eur) suremontuotas gine-
kologinių apžiūrų kabinetas, įsigytas naujas nešiojamas elek-
trokardiografas, testai streptokokui ryklėje nustatyti. Įstaiga 
savo lėšomis įsigijo naujų kraujospūdžio matuoklių, pulsoksi-
metrų, modernų stetofonendoskopą.

2016 m. prisijungta prie elektroninės ESPBI IS, šeimos gy-
dytojai pradėjo išrašyti elektroninius receptus.

Suremontuotas ginekologinių apžiūrų kabinetas Papilės ambulatorijoje

VšĮ Kruopių ambulatorija. Dalyvaujant Sveikatos progra-
moje gauta 2 800 Eur. Įsigytas elektrokardiografas, šlapimo 
analizatorius, kompiuteris, kėdės ir informaciniai stendai paci-
entų laukiamajame, nauji baldai stomatologiniame, procedū-
riniame kabinetuose ir registratūroje. Įstaigoje įdarbinta gydy-
toja odontologė, kuri 2 kartus per mėnesį teikia odontologines 
paslaugas vaikams.

VšĮ Ventos ambulatorija. Įdarbinta nauja šeimos gydytoja, 
kuri dirba pilnu darbo krūviu. Įstaiga papildomai lėšų gavo da-
lyvaudama Viešųjų darbų programoje. Ambulatorija 2017 m. 
planuoja prisijungti prie E. sveikata sistemos, aprūpinti šeimos 
gydytojų darbo vietas naujais kompiuteriais.

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos cen-
tras. Iš 2016 m. Sveikatos programos skirta 4 000 Eur. Įsigytas 
automobilinis skaitmeninis balsinio ryšio duomenų perdavimo 
terminalas, užtikrintas reikalingas ryšys su Šiaulių dispečerine 
tarnyba, galimybė tinkamai įvertinti skubių kvietimų atlikimo 
laiką, operatyvus greitosios medicinos pagalbos medikų atvy-
kimas pas pacientą bei operatyvus tolimesnis paciento trans-
portavimas į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą.



63

Automobilinis skaitmeninis balsinio ryšio  
duomenų perdavimo terminalas

Kovo mėn. pradėtas eksploatuoti naujas GMP automobi-
lis IVECO DAILY. 37 500 Eur automobiliui įsigyti 2015 m. skyrė 
Savivaldybė. 

Naujas GMP automobilis IVECO DAILY

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre 
įsteigtas ir savo veiklą pradėjo savivaldybės DOTS (kontroliuo-
jamojo tuberkuliozės gydymo) kabinetas. Taip siekiama suval-
dyti ir mažinti tuberkuliozės infekcijos plitimą rajone.

2016 m. išplėstas ir sustiprintas odontologijos paslaugų 
teikimas: įdarbinta burnos higienistė ir Akmenės bei Naujo-
sios Akmenės poliklinikose pradėtos teikti burnos higienos 
paslaugos. 

Burnos higienistė I. Rimkutė

2016 m. prie kolektyvo prisijungė aukštos kvalifikacijos gy-
dytojas akušeris-ginekologas, besispecializuojantis nėštumo 
priežiūros srityje. 

Naujosios Akmenės poliklinikos procedūrų kabinetuose 
senosios kušetės pacientų patogumui pakeistos kokybiškomis 
funkcinėmis lovomis. Sveikatos programos ir įstaigos lėšomis 
Akmenės poliklinikoje įrengtas higienos kambarys neįgalie-
siems ir motinoms su kūdikiais. 

Naujas vaikų vystymo stalas Akmenės poliklinikoje

Prie VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro prijungus Psichikos sveikatos centrą (PSC), pacientai jau 
pajuto naudą – jiems nebereikia mokėti už gydytojo psichia-
tro profilaktinį sveikatos patikrinimą, pradėtos teikti slaugos 
paslaugos pacientų namuose. 2017 m. planuojama plėsti PSC 
teikiamų paslaugų spektrą – bus teikiamos grupinės relaksaci-
jos paslaugos patiriantiems nerimą, vykdoma smurtinio elge-
sio artimoje aplinkoje keitimo programa. Tam tikslui planuoja-
ma pertvarkyti ir suremontuoti PSC patalpas.

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė, vykdydama 
savo kokybės politiką, siekia nuolat tobulinti teikiamų paslau-
gų kokybę. Vienas iš būdų tai padaryti – nuolat kelti ligoninės 
personalo kvalifikaciją, įdarbinti naujų specialistų ir atnaujinti 
medicininę įrangą. 

Nuo rugsėjo 1 d. Naujosios Akmenės ligoninės dantų pro-
tezavimo kabinete pradėjo dirbti du nauji gydytojai odontolo-
gai: gydytojas V. Bradelis ir gydytojas L. Streikus.

Dantų protezuotojas V. Bradelis

Ligoninėje įdarbinta gydytoja urologė O. Krikščiūnienė.
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Ligoninė dalyvavo Sveikatos programoje, kurios lėšomis (2 
500 Eur) rengė gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursus bei pirko 
narkotinių medžiagų nustatymo testus. Savo lėšomis įstaiga 
nupirko naujos medicininės įrangos ir šiuolaikiškai įrengė LOR 
kabinetą už 48 000 Eur. Nupirkta otorinolaringologo darbo 
vietos įranga (funkcinė spintelė, lankstus naso-laringo fibros-
kopas, teleskopai).

Ligoninė Skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriui iš savo 
lėšų nupirko naują, modernų elektrokardiografą ELLI–280, ku-
rio kaina 3 412,20 Eur.

Nauja otorinolaringologo darbo vietos įranga

Prie įstaigos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo prisidėjo ir 
Savivaldybė. Ji jauniems specialistams įsikurti skyrė 30 tūkst. Eur. 

Ligoninė, siekdama diagnozuoti kuo ankstesnės stadijos krū-
ties vėžį, planuoja įsigyti mamografą. Šiam tikslui 2016 m. Savi-
valdybė skyrė 100 tūkst. Eur, jau pradėtos pirkimo procedūros.

Gydytoja procedūrai naudoja naują šiuolaikinį elektrokardiografą

UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“. Vykdant dantų 
ėduonies profilaktikos programą, remiamą iš Sveikatos pro-
gramos, apie burnos sveikatos būklės svarbą buvo informuo-
jami tėvai ir vaikai. Dėl dantų ėduonies patikrinti 240 vaikų.

Akmenės rajone veikiantis dializės centras UAB „Dialimeda“, 
atliekantis ambulatorinės hemodializės procedūras ir teikian-
tis kitas su tuo susijusias socialines paslaugas, Sveikatos pro-
gramos lėšomis užtikrino nuolatinį ir nepertraukiamą ligonių 
atvežimą ir parvežimą į dializės procedūras.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 
(toliau – Biuras) specialistai aktyviai skatino visuomenės sąmo-
ningumą ugdydami sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei 
nuostatas, atsakomybę už savo sveikatą.

Organizuoti 159 renginiai, pritraukę 4 116 dalyvių. Visuo-
menės sveikatos priežiūros specialistai įvykdė 465 sveikatini-
mo užsiėmimus įvairiomis temomis ugdymo įstaigų vaikams, 

Naujosios Akmenės ligoninėje po rezidentūros pradėjo 
dirbti jauna specialistų šeima: fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytoja I. Žilienė ir jos vyras kineziterapeutas V. Žilys.

Iš Ukrainos atvyko dirbti patyrusi gydytoja akušerė gineko-
logė L. Mykhailovska. Gydytojos darbo stažas šioje srityje – 30 
metų, iš kurių 9 metus ji dirbo Donecko miesto klinikinėje ligo-
ninėje Ginekologijos skyriaus vedėja. 

Po septynerių metų pertraukos į darbą sugrįžo gydytoja 
neurologė E. L. Audickaitė. Ilgametė darbo patirtis ir žinios, 
atnaujintos atliekant stažuotę Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikose, padeda pacientams, sergantiems nervų 
sistemos ligomis.

Gydytoja neurologė E. L. Audickaitė
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paruošė 223 informacinius stendus. Buvo vykdoma Širdies ir 
kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo 
programa, kurioje savanoriškai dalyvavo 20 asmenų. 

Biuras pradėjo vykdyti mokymus apie alkoholio ir narkotikų 
žalą žmogaus sveikatai. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo 
kursuose dalyvavo 446 darbuotojai, pirmosios pagalbos – 502, 
alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymuose – 
14 asmenų. Iš viso mokymuose dalyvavo 962 asmenys. 

Parengta šešių skirtingų pavadinimų dalijamoji medžiaga 
(4 500 vnt.).

Biuras pasinaudojo 2009–2014 m. Norvegijos finansi-
nio mechanizmo programa – Akmenės rajono ugdymo įs-
taigose esančių kabinetų remontui ir modernizavimui skirta 
70 500 Eur. Šešiose rajono ugdymo įstaigose suremontuo-
ti sveikatos priežiūros kabinetai, vienuolikoje – atnaujintas  
ugdomasis inventorius.

Atnaujinti sveikatos priežiūros specialistų kabinetai ugdymo įstaigose

Renginiai, kuriuos 2016 m. organizavo  
arba kuriuose dalyvavo biuras:

Apskritojo stalo diskusija „Sveikesnio gyvenimo link“

Akcija „Švarios rankos – sveikas žmogus“

Akcija „STOP hipertenzijai“

Paskaita būsimoms / esamoms mamoms  
ir tėveliams „Šeimų mokyklėlė“

Savęs pažinimo terapija „Fraktalų piešimas“

Protų mūšis „Kiek daug žinome apie sveikatą“



 Paskaita „Žalingi įpročiai ir jų prevencija“ Kruopių bendruomenėje

Receptų konkurso „Mano superpatiekalas“ nugalėtoja E. Tamulienė

Seminaras „Aromaterapija kiekvienai dienai“

Vaikų sveikata Akmenės rajone. Bendrojo lavinimo mo-
kyklose mokosi 1 048 mergaitės ir 1 052 berniukai. 2 042 mo-
kiniai apsilankė pas gydytoją ir jiems buvo atliktas profilaktinis 
sveikatos patikrinimas, 2,8 proc. mokinių nepasitikrino sveika-
tos. Džiugu, kad, palyginus su 2015 m., mokinių, pasitikrinusių 
sveikatą, padidėjo 1,1 proc.

Iš pasitikrinusių sveikatą mokinių tik 40,2 proc. yra sveiki. Ši 
procentinė dalis išliko tokia pat kaip 2015 m. Mergaitės turėjo 
mažiau sveikatos sutrikimų nei berniukai (visiškai sveikų mer-
gaičių – 42,5 proc.).

Pagal gydytojų rekomendacijas fizinio lavinimo pamokose 
nedalyvauja 3,5 proc. pasitikrinusių sveikatą mokinių. Išanali-
zavus vaikų pasiskirstymą į fizinio ugdymo grupes pastebima, 
kad didžiausia mokinių dalis priklauso pagrindinei fizinio ug-
dymo grupei – 1 843. Parengiamoji fizinio aktyvumo grupė 
nustatyta 52 mokiniams, specialioji fizinio aktyvumo grupė –  
73 mokiniams.

Pagrindiniai vaikų sveikatos sutrikimai: regos, endokrininės 
sistemos, skeleto, raumenų, dantų ir žandikaulio būklės.

Sveikų ir turinčių sveikatos sutrikimų mokinių skaičius ir 
procentinė išraiška pateikiami lentelėje,  

lyginant pagal lytį ir klasę:

1–4 kl. 5–10 kl. 11–12 kl.
Merg. Bern. Merg. Bern. Merg. Bern. Merg. Bern.
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ŽEMĖS ŪKIS
Akmenės rajono ūkininkai siekia gauti daugiau pridėtinės 

vertės ūkiuose, aprūpinti vartotojus aukštesnės kokybės mais-
to produktais, nepamiršdami savo ūkiuose taikyti gamtai drau-
gišką ūkininkavimą ir gamtosauginių inovacijų diegimą.

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2016 m. registruota /
atnaujinta 1 721 žemės ūkio subjekto valdų duomenys, paly-
ginus su 2014–2015 m., registruotų valdų skaičius mažėjo, ta-
čiau ES remiamų deklaruotų pasėlių plotas didėjo. 

Įregistruotų žemės ūkio valdų pokytis 2014–2016 m.

Eil. 
nr. Seniūnija

Įregistruotų žemės ūkio valdų 
skaičius, vnt.
2014 m. 2015 m. 2016 m.

1. Naujosios Akmenės kaimiškoji 524 512 509
2. Papilės 492 481 475
3. Akmenės 382 374 369
4. Kruopių 268 250 252
5. Ventos 122 120 116

Iš viso 1 788 1 737 1 721

Žemės ūkio subjektai, norėdami gauti ES paramą už žemės 
ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius, turi deklaruoti pa-
sėlius, registruoti gyvulius gyvulių registre ir pateikti paraišką.
Eil. 
nr. Seniūnija

Priimtų paraiškų skaičius, vnt. Įbraižyta laukų 
2016 m.2014 m. 2015 m. 2016 m.

1. Naujosios Akme-
nės kaimiškoji 430 438 435 3 349

2. Papilės 382 365 354 3 267
3. Akmenės 315 304 299 2 480
4. Kruopių 213 203 202 1 726
5. Ventos 65 69 69 614

Iš viso 1 405 1 378 1 359 11 436

Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 
priemones palyginimas pagal deklaruotą plotą 2014–2016 m.

Priemonės pavadinimas
Deklaruotas plotas, ha
2014 2015 2016

ES remiamos priemonės, 
iš jų: 40 974,61 40 390,51 41 045,98

Mažiau palankios 
ūkininkauti vietovės 5 638,97 5 543,08 5 680,81

Ekologinis ūkininkavimas 1 375,11 2 614,20 2 221,55
Melioracijos griovių šlaitų 
priežiūra 0 33,36 33,68

Ražienų laukai per žiemą 872,30 855,92 604,54
„Natura 2000“ žemės ūkio 
paskirties žemėje 238,00 223,48 251,78

„Natura 2000“ miškų 
teritorijoje 7,37 5,64 7,20

Miškininkystės ekonominės 
vertės didinimas ir miško 
plotų plėtra

62,02 82,76 78,71

ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIJA, KAIMO PLĖTRA
2016 m. deklaravimo laikotarpiu buvo įregistruotos 1 359 

paraiškos, bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas  
41 045,98 ha.

Akmenės rajone deklaruoti  
žemės ūkio naudmenų plotai 2016 metais

Ūkininkų ūkių registre įregistruota 13 naujų ūkių. Iš viso ra-
jone yra 909 veikiantys ūkiai, iš kų jaunųjų ūkininkų iki 40 metų 
– 119. Šiais metais įregistruoti 6.

Dar vienas žemės ūkio sektorius – bitininkystė. Jai būdingas 
gamybos sezoniškumas, darbo specifiškumas, produkcijos 
įvairovė bei senos bitininkavimo tradicijos Lietuvoje.

Priimtų paraiškų papildomam bičių maitinimui pokytis

Akmenės rajone vidutinis primelžto pieno kiekis iš karvės 
2016 m. buvo 9 389 kg (2015 m. – 8 783 kg). Rajone yra 12 
specializuotų prekinių pienininkystės ūkių, laikančių 10 ir dau-
giau karvių. Karves laiko 280 žemės ūkio subjektų. Papilės že-
mės ūkio bendrovėje produktyviausios melžiamų karvių ban-
dos primilžis siekia 11 031 kg.

Keičiantis ekonominei situacijai, pardavimo kainoms ir ki-
tiems faktoriams, rajone kiaulių skaičius bandose 2016 m. šiek 
tiek mažėjo, nes Lietuvoje pasireiškus afrikiniam kiaulių marui 
buvo imtasi griežtesnių reikalavimų joms laikyti.

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičius

Regis-
truota

2014 m. 2015 m. 2016 m.
Laikytojų 
sk.

Gyvūnų 
sk.

Laikytojų 
sk.

Gyvūnų 
sk.

Laikytojų 
sk.

Gyvūnų 
sk.

Galvijai  
iš viso 4 618 4 219 3 956

Karvių 489 2 009 408 1 777 346 1 637
Kiaulių 518 20 088 379 21 184 311 19 938
Avių 19 616 27 824 29 873
Ožkų 52 90 54 113 53 125
Arklių 40 70 35 63 35 64
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2016 m. priimta 417 prašymų dėl kiaulių bandų atnaujini-
mo ir įregistravimo į ūkinių gyvūnų informacinę sistemą.

Duomenys apie technikos registravimą,  
techninių apžiūrų atlikimą 2014–2016 m.

Eil.
nr. Darbų pavadinimas 2014 m. 2015 m. 2016 m.

1.
Įregistravimo, išregistravimo 
ir duomenų keitimo skaičius 
per metus, vnt.

619 547 721

2. Atlikta techninių apžiūrų, vnt. 1 109 2 125 1 233
Iš viso 1 758 2 125 1 233

3. Surinkta valstybės rinkliavos 
už registracijos darbus, Eur 12 737 8 417,50 10 787

4. Surinkta valstybės rinkliavos už 
techninės apžiūros darbus, Eur 30 090 7 288,00 4 999

Iš viso 42 827 15 
705,50 15 786

5. Naujos technikos 
įregistravimas, vnt. 67 14 25

MELIORACIJA
Iš viso rajone nusausinta 56 188,80 ha žemės, iš jos drena-

žu 46 054,70 ha. Drenažo tinklas sudaro 25 242,10 km, magis-
traliniai grioviai – 889,1 km, apsauginiai grioviai – 360,1 km, hi-
drotechniniai statiniai – 936 vnt., iš jų tiltai – 11 vnt., kiti statiniai 
(lieptai) – 20 vnt., pralaidos – 905 vnt., tvenkiniai – 4 vnt. Ben-
dra balansinė melioracijos statinių vertė – 31 367,28 tūkst. Eur. 
Bendras melioracijos statinių nusidėvėjimas – 66,0 proc. 

Akmenės rajonui 2016 m. specialios tikslinės dotacijos 
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funk-
cijoms atlikti melioracijai skirta 160 tūkst. Eur. Už juos atlikti 
darbai: Gumbakių, Pragalvio, Klykolių žemių užtvankų remon-
tas ir  priežiūra už 2,778 tūkst. Eur. Griovių paprastojo remon-
to ir priežiūros darbai atlikti Jučių, Medemrodės, Kairiškių, 
Eglesių kadastro vietovėse 15,95 km ruože už 136,730 tūkst. 
Eur. Suremontuota pralaidų 15 vnt., drenažo žiočių – 133 vnt. 
Jučių, Papilės, Eglesių, Kairiškių kadastro vietovėse atlikti dre-
nažo avarinių gedimų šalinimo darbai – 15 ha plote už 7,280 
tūkst. Eur.

Parengti 3 vnt. techninių ir teisinių dokumentų hidrotech-
niniams statiniams, panaudota 0,782 tūkst. Eur. Melioracijos 
objektų apskaitos pasportizacijai ir centriniam duomenų ba-
zės palaikymui – 2,55 tūkst. Eur, dviem projektams paruošti – 
9,880 tūkst. Eur. 

Griovio Uogio U-2 remonto ir priežiūros darbai, Papilės seniūnija

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Gavusios 
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų pro-
gramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą 
„Parama žemės ūkio vandentvarkai“, melioracijos statinių 
naudotojų asociacijos „Klišiai“, „Jonyla“, „Užupis“, „Uogis“, 
„Gumbakys“, „Papilė“ pradėjo įgyvendinti drenažo rekonstruk-
cijos projektus 741,28 ha plote už 2 253,534 tūkst. Eur. Bus 
rekonstruota: griovių – 20,873 km, drenažo rinktuvų – 47,964 
km, sausintuvų – 121,423 km, požeminių šulinių – 130 vnt., 
drenažo žiočių – 144 vnt., pralaidų – 6 vnt., vandens nuleis-
tuvų – 12 vnt., o melioracijos sistemų naudotojų asociacijos 
„Smarkupis“, „Akmenupis“, „Saunoriai“, „Laisvė“, „Biliūniškiai“ 
pateikė paraiškas finansinei paramai gauti.

KAIMO PLĖTRA
Kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmi-

mo programai buvo skirta 11 tūkst. Eur.
Lėšų panaudojimas

Eil. 
nr. Veiklos pavadinimas

Pateiktų 
paraiškų ir 
prašymų 
skaičius

Veikloms 
įgyvendinti 
panaudotos 
lėšos

1.

Pateiktiems projektams šalies 
skelbtuose konkursuose ir 
tęstinėms paraiškoms iš dalies 
finansuoti 

9 4 412,10

2.
Išvykai į respublikinį renginį, 
skirtą kaimo bendruomenėms, 
organizuoti

1 560,84

3. Paraiškų teikimas kaimo 
bendruomenių veiklai plėtoti 25 3 800,00

4. Renginio „Rudens kermošius 
2016 “ organizavimas 1 312,20

5. Kitoms reikmėms 1 150,00

6. Akmenės rajono VVG veiklai 
remti 2 892,77

Iš viso 39 10 127,91

Išaugo kaimo bendruomeninių ir visuomeninių organiza-
cijų gebėjimai vykdant projektinę veiklą, 2016 m. net 9 kai-
mo bendruomenės gavo finansavimą iš Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos bei Kūno kultūros 
ir sporto departamento pateiktiems projektams įgyvendinti.

Kaimo plėtros fondo lėšų panaudojimas:

Eil. 
nr. Veiklos pavadinimas Pateiktų 

prašymų

2016 m. 
veiklose 
dalyvavusių 
asmenų 
skaičius

Panaudotos 
lėšos, Eur

1. Konkurso „Metų ūkis 
2016“ organizavimas

1 145 1 790,00

2. Susitikimo su Žemės 
ūkio ministerijos 
atstovais organizavimas

1 242 111,74

3. Ūkininkų sąjungos 
Akmenės skyriaus 
veiklos plėtojimui

1 120 600,00
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4. Kelionės į Lietuvos 
pieno gamintojų 
asociacijos išplėstinį 
tarybos posėdį 
organizavimas

1 13 48,06

5. Akmenės 
rajono ūkininkų 
kontroliuojančių gyvulių 
produktyvumą išlaidų 
kompensavimas

22 22 5 745,77

6. Dirvožemio 
agrocheminių tyrimų 
išlaidoms iš dalies 
padengti

2 2 621,21

Iš viso 28 544 8 916,78

Praėjusiais metais žemdirbiams buvo organizuojami susiti-
kimai su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos, Skaičiavimo ir verslo centro, Aplinkos ministerijos 
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės 
darbo inspekcijos atstovais. Organizuojamos išvykos, lauko die-
nos. Šiais metais būrelis ūkininkų aplankė Kamanų rezervatą.

Konkurso „Metų ūkis 2016“ nugalėtojai ir svečiai

Rajono ūkininkų mėgstamas konkursas „Metų ūkis“ 2016 m. 
vyko jau 23 kartą. Konkurso nugalėtojais tapo Z. ir V. Vaišvylos, 
A. ir A. Šiurkai, J. ir M. Šiurkai, S. ir D. Jankauskai, o tarp jaunųjų 
ūkininkų nugalėtojais buvo pripažinti A. ir E. Kiminai. 

Kaimo bendruomenėms skirtas renginys

Ūkininkai Kamanų rezervate
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ĮVAIRI VEIKLA
VALSTYBINĖ KALBA

Kalbos tvarkytojo derinti reklamos projektai

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kon-
trolę buvo tikrinamas raštvedybos taisyklių laikymasis ir vals-
tybinės kalbos vartojimas Akmenės rajono savivaldybės teri-
torijoje esančių įmonių ir įstaigų rengiamuose dokumentuose 
ir interneto svetainių kalbos taisyklingumas. Taip pat tikrinti 
48 viešieji užrašai, derinti 62 reklamos projektai, suteiktos  
122 konsultacijos. 

Įstaigų dokumentų patikrinimai Interneto svetainių 
patikrinimai

Iš viso 11: Iš viso 3:
Akmenės, Ramučių, Ventos,
Papilės Simono Daukanto gimnazijos, 
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ 
progimnazija, Kruopių pagrindinė 
mokykla, Jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimo centras, 
Kruopių seniūnija, 
VšĮ Papilės ambulatorija,
AB „Akmenės cementas“,
UAB „Akmenės vandenys“

VšĮ „Akmenės 
būstas“,
UAB Naujosios 
Akmenės autobusų 
parkas,
Akmenės rajono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų 
švietimo centras

CIVILINĖ SAUGA, EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ 
KOMISIJOS DARBAS

Savivaldybės civilinės saugos veiklos priemonių 2016 metų 
planas įvykdytas 108 proc. Iš planuotų 5 ekstremalių situacijų 
komisijos posėdžių surengti 8, civilinės saugos būklė patikrinta 
ir įvertinta 7 ūkio subjektuose ir kitose įstaigose.

I pratybų dalis: ugniagesiai gelbėtojai gesina gaisrą 

TEISĖS IR PERSONALO KLAUSIMŲ  
ADMINISTRAVIMAS

Teismui pateikti 39 dokumentai (prašymai, pareiškimai, 
atsiliepimai, skundai, triplikai, rašytiniai paaiškinimai, taikos 
sutartys, kiti dokumentai).

Atstovauta apylinkės, administraciniame, apygardos teis-
muose Akmenės rajono savivaldybei ir Savivaldybės adminis-
tracijai 14 bylų, iš viso dalyvauta 29 teismo posėdžiuose.

Pateikti 2 teismo išduoti vykdomieji raštai antsto-
liui dėl žemės nuomos mokesčio ir delspinigių išieškojimo  
707,13 Eur sumai.

Pirminės teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas

Pirminė teisinė pagalba suteikta 504 pareiškėjams.
Surašyti ar padėti surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę 

pagalbą 241 pareiškėjui.
Užpildyta metinių pajamų ir turto deklaracijų antrinei teisi-

nei pagalbai gauti – 182.
Akmenės rajono savivaldybės seniūnijose 6 kartus teikta 

pirminė teisinė pagalba.

Personalo administravimas

Savivaldybės tarnautojų pokytis pagal lytį ir amžių

Organizuota konkursų – 12: įstaigų vadovų pareigoms – 
4, Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų 
pareigoms – 5, pakaitinių valstybės tarnautojų pareigoms – 2, 
Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal dar-
bo sutartis, pareigoms – 1. 

Pareigybių Akmenės rajono savivaldybės administracijoje 
skaičius: 2016-01-01 – 170, 2016-12-31 – 171.

Savivaldybėje priimta 6 asmenys: 2 valstybės tarnautojai, 
4 – dirbantys pagal darbo sutartį.

Atleista iš pareigų 5: 2 valstybės tarnautojai, 3 – dirbantys 
pagal darbo sutartį.

Išduota valstybės tarnautojų pažymėjimų – 8, atnaujinta 
VT pažymėjimų sertifikatų – 9.

Mokymų skaičius – 198. Tarnautojų, dalyvavusių moky-
muose, – 90.
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II pratybų dalis: ESK priima sprendimus

Surengtos savivaldybės lygio funkcinės civilinės saugos 
pratybos tema „Akmenės rajono teritorinių specialiųjų tar-
nybų pajėgų ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 
institucijų veiksmų organizavimas, kilus gaisrui UAB „Durpeta“ 
Lebelių durpyne“.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Vertinant Lietuvos savivaldybių e. valdymo kokybę, Akme-

nės rajono savivaldybė užėmė trečią vietą.

Vertinimas buvo atliekamas analizuojant savivaldybių in-
terneto svetainių pritaikymą vartotojams. Pagrindinės verti-
nimo sritys: informavimas apie asmens duomenų apsaugą, 
tinklalapio praktiškumas, pateikiamo turinio aktualumas, tei-
kiamų elektroninių paslaugų kokybė ir elektroninės demokra-
tijos galimybės.

Telefoninis ryšys. Visose Savivaldybės biudžetinėse, vie-
šosiose įstaigose bei uždarosiose bendrovėse fiksuoto ryšio 
paslaugas teikia TEO LT.

L. Petravičiaus aikštėje Savivaldybės gyventojams ir sve-
čiams suteikta galimybė naudotis nemokamu WiFi internetu.

Interneto tiekėjai Savivaldybės įstaigose

Mobilaus telefoninio ryšio tiekėjai Savivaldybės įstaigose

Registrų centro duomenų naudojimas (juridinių asmenų, 
nekilnojamojo turto, gyventojų registrai)

Panaudotos lėšos Registro centro duomenims gauti, Eur

Savivaldybės gyventojams mažinama administracinė ir fi-
nansinė našta, nes Savivaldybė moka už registrų duomenis.

KONTROLĖ, AUDITAS, VIEŠOJI TVARKA
Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius 2016 m.:
1. Atliko privalomuosius ir planinius vidaus auditus Savival-

dybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse įstaigose bei 
parengė vidaus audito ataskaitas dėl šių vertinimų:

  Savivaldybės administracijos 2015 m. II pusmečio admi-
nistracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo.

  Naujosios Akmenės muzikos mokyklos veiklos ir valdy-
mo, vidaus kontrolės.

  Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos veiklos ir val-
dymo, vidaus kontrolės.

  Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 
veiklos ir valdymo, vidaus kontrolės.

  Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus personalo valdymo.

  Savivaldybės administracijos 2016 m. I pusmečio admi-
nistracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo.

2. Audituojamiems subjektams pateikė 27 rekomendacijas.
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Eil. 
nr. Audito objektas

Rekomendacijų skaičius Įgyvendintų 
rekomendacijų 
lyginamasis svoris, proc.pateiktų įgyvendintų neįgyvendintų

1. Akmenės rajono savivaldybės galimybė imti ilgalaikę paskolą 
investicijų projektams finansuoti

1 1 0 100

2. VšĮ Kruopių ambulatorijos darbo laiko apskaitos ir darbo 
užmokesčio apskaičiavimo teisingumas

10 10 0 100

3. Akmenės rajono savivaldybės įmonės „Ekologinė laboratorija“ 
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

3 3 0 100

4. Akmenės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų 
ataskaitų rinkinys, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo 
teisėtumas

53 50 3 94,3

5. Partnerystės projekto „Naujosios Akmenės sporto rūmų 
atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų 
eksploatacija ir paslaugų teikimas“ pirkimo sąlygos, būdas ir 
pagrindinės partnerystės sutarties sąlygos

1 0 1 0

Iš viso 68 64 4 94,1

Viešoji tvarka. 2016 m. Savivaldybės administracijoje pradėjo veiklą Viešosios tvarkos skyrius, kurio paskirtis – prižiūrėti, 
kad būtų laikomasi Administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) kodekso reikalavimų.

Nustatyti 23 administracinės teisės pažeidimai, už kuriuos surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai. Daugiau-
sia – dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų – numatytų sustojimo ir stovėjimo reikalavimų nesilaikymo: automobiliai pastato-
mi ant vejos, šaligatvio. Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės pažeidžiamos paliekant atliekas konteinerinėse aikštelėse  
šalia konteinerių.

Administraciniai teisės pažeidimai

Administracinėse bylose priimti 7 nutarimai, surašyta 16 administracinių teisės pažeidimų protokolų su nurodymu ir skirti 4 
įspėjimai. Baudų paskirta už 262 Eur. 

Nustatyti 67 išorinės reklamos įrengimo taisyklių pažeidimai (išorinė reklama įrengta neturint tam leidimo). 
Efektyvesnei viešosios tvarkos, ypač Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, pažeidimų kontrolei įsigytos specialiosios pažei-

dimų fiksavimo priemonės – vaizdo stebėjimo kameros.
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FAKTAI IR SKAIČIAI
Gyventojai pagal seniūnijas 2017-01-01

Gyventojai pagal tautybę 2016 m.

Gyventojai pagal amžių seniūnijose
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2014 22855 511 226 136 71 71 43 22 12 10 10 10 6 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6
2015 22364 505 224 141 66 87 44 13 14 15 10 11 7 6 4 4 4 4 3 2 5 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2016 21828 458 215 123 64 87 39 15 18 6 10 13 4 4 6 4 3 4 2 2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

DEMOGRAFINIAI RODIKLIAI
Gyventojai 
(pagal VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenis)

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą,  
skaičius pagal metus sausio 1 d.

Gyventojai pagal amžiaus grupes

Gyventojų skaičius seniūnijose sausio 1 d.
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Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį 2016 m.

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį

Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo  
įstaigų paslaugomis, skaičius

Seniūnijos 
pavadinimas

Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo  
įstaigų paslaugomis, skaičius (vnt.)
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Akmenės 503 349 48 1 105
Kruopių 143 58 7 0 78
Naujosios 
Akmenės 
kaimiškoji

212 137 33 0 42

Naujosios 
Akmenės 
miesto

1 214 835 209 13 157

Papilės 331 155 35 2 139
Ventos 492 335 60 1 96
2016 m. 2 895 1 869 392 17 617
2015 m. 2 887 1 931 385 47 524
2014 m. 3 014 2 065 365 50 534
2013 m. 2 872 1 976 358 43 495
2012 m. 3 420 2 310 387 77 646
2011 m. 3 008 1 701 518 284 505
2010 m. 2 880 1 548 571 224 537
2009 m. 2 757 1 652 348 265 492

Gimimų skaičius

Ištuokų skaičius

Santuokų skaičius

Mirčių skaičius

Demografiniai rodikliai. Praėjusiais metais sudaryti 952 
civilinės būklės akto įrašai: 243 gimimo, 359 mirties, 133 san-
tuokų, 55 ištuokų ir 162 civilinės būklės aktų įrašų papildymo, 
pakeitimo, ištaisymo įrašai.
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Gimė 243 naujagimiai, iš jų: 124 berniukai ir 119  
mergaičių. 

Populiariausi vardai tarp berniukų: Jokūbas – juo vadinsis 6 
rajono gyventojai, 5 – Lukai, 4 – Domai, turėsime po 3 Tajus ir 
Edvinus, 2 – Jonus, retesni vardai – Ajus, Ardas, Evanas, Einoras.  
Rajone augs po vieną Julių, Motiejų ir Ąžuolą.

Rajone auga po 5 Kamiles ir Liepas, po 4 Emilijas ir Lėjas. 
Tėveliams patinka mergaites vadinti Elijos, Olivijos, Adelės, 
Elenos, Andrėjos, Tėjos, Vestos vardais. Retesni mergaičių var-
dai: Vaivora, Koletė, Perla.

Mirė 359 rajono gyventojai: 187 vyrai ir 172 moterys. Mirė 
166 Naujosios Akmenės miesto ir 193 rajono seniūnijų gyven-
tojai. 5 žmonėmis mažiau mirė Naujosios Akmenės miesto,  
4 – Akmenės ir 1 – Papilės seniūnijose, 9 atvejais daugiau mir-
čių registruota Naujosios Akmenės kaimiškojoje, 2 – Ventos ir 
1 – Kruopių seniūnijose. Pagrindinė mirčių priežastis – kraujo-
takos sistemos ligos, nuo kurių mirė 175 žmonės, antroje vieto-
je – piktybiniai navikai, mirė 69; 8 žmonės mirė nuo nelaimingų 
atsitikimų arba savižudybių, 6 rajono gyventojai mirė užsienyje.

Susituokė ir buvo įtraukta į apskaitą 133 poros. 4 rajo-
no gyventojai susituokė su užsieniečiais. Bažnyčioje tuo-
kėsi 18 porų jaunavedžių, tai 11 porų mažiau nei 2015 m.  
4 poros santuokas registravo užsienio valstybėse: Vokietijo-
je, Švedijoje, Maroke ir Jungtinėje Karalystėje. Skyriuje rajo-
no gyventojai tuokėsi su Rusijos, Ukrainos, Libano ir Bangla-
dešo piliečiais. Jaunavedžių pasirinktose vietose sutuoktos  
3 poros, 2 – Naujosios Akmenės kultūros rūmuose ir  
1 – Akmenės kavinėje. 

Paminėti 2 porų auksinių santuokų jubiliejai ir 1 poros  
geležinės santuokos sukaktis.

Naujosios Akmenės miesto gyventojai P. ir O. Lipkinai,  
švenčiantys geležinės santuokos sukaktį

Pagal Akmenės rajono apylinkės teismo sprendimus įregis-
truotos 55 ištuokos – 22 mažiau negu 2015 m. Po santuokos 
nutraukimo su motina liko gyventi 35 vaikai, su tėvu – 3.

GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
Gyventojai kreipėsi į Savivaldybę pateikdami 3 698  

prašymus. Daugiausiai – net 907 kartus – buvo kreiptasi soci-
aliniais klausimais. Ypač padaugėjo besikreipusių žemės ūkio 
klausimais – 646.

Gyventojų prašymų gavimo būdai 2016 m.

Savivaldybėje gautų raštų prašymų pasiskirstymas  
pagal jų gavimo / siuntimo būdus
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Išsiųsta 8 947 3 790 6 1 235 765 12 0 3 139 35,15 %

Gauta 14 450 6 451 45 573 589 73 270 6 449 46,81 %

Elektroninės sistemos, kuriomis naudojasi asmenys

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, kurie vyko 2016 m. 
spalio 23 d., Akmenės–Mažeikių rinkimų apygardoje Seimo 
nariu išrinktas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas, 
Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Valius Ąžuolas, 
surinkęs 63,93 proc. balsų.

Rinkėjų aktyvumas, proc.



RYŠIAI SU VISUOMENE IR UŽSIENIO PARTNERIAIS
SVEČIAI SAVIVALDYBĖJE

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių atstovų suvažiavimas

Premjeras A. Butkevičius Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės  
Šiaulių užkardos vadas S. Baltakis, vado pavaduotojas S. Kurtkus

LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius G. Čepas,  
Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo 

skyriaus vedėjas J. Gricius, Šiaulių sk. vedėjas Z. Griguola

Seimo narys S. Bucevičius, žemės ūkio viceministras S. Cironka  
ir kiti Žemės ūkio ministerijos specialistai

76



77

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos atstovai Lygių galimybių kontrolierė A. Lobačevskytė

Norvegų labdaros ir paramos organizacijos „NY START I OST“ atstovai VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius P. Bakanovas, sėdi centre

Seimo pirmininko pavaduotojas K. Komskis, finansų viceministras  
R. Gėgžnas, energetikos viceministras V. Macevičius

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius D. Kuprys

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos  
6-osios rinktinės vadas majoras M. Juozaitis (kairėje)

Naujasis Seimo narys V. Ąžuolas
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  
Šiaulių departamento direktorius K. Kameneckas

Bekelės lenktynių organizatoriai

AB „Lietuvos paštas“ Šiaulių regiono vadovas V. Rutkauskas Šiaulių AVMI viršininkė A. Tutkutė

Europarlamentarė V. Blinkevičiūtė
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TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Akmenės rajonas pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su 

Duobelės, Aucės (Latvijos Respublika) savivaldybėmis, Konino 
(Lenkijos Respublika), Bocholto (Vokietijos Federacinė Res-
publika), Briansko (Rusijos Federacija), Rečicos (Baltarusija), 
Rustavi (Gruzija) miestais. Pasirašytas ketinimų protokolas dėl 
partneriško bendradarbiavimo su Olfus savivaldybe (Islandija). 

Užsimezgė bičiulystė su Azerbaidžano Respublikos atsto-
vais. Rugsėjo mėnesį šios šalies vietos savivaldos 7 asmenų 
delegacija lankėsi Akmenės krašte, o lapkričio mėnesį su atsa-
komuoju vizitu Azerbaidžane lankėsi Administracijos direktorė 
A. Laucienė.

Toliau remtos ukrainiečių šeimos, kamuojamos karo suiru-
tės, stiprinti ryšiai tarp Akmenės rajono ir Ukrainos. Naujojoje 
Akmenėje, Akmenėje ir Ventoje koncertavo ukrainiečių dainų 
ir šokių kolektyvas „Baltoji paukštė“ iš Mangušo. Balsiuose su-
rengta vasaros stovykla pabėgėlių vaikams iš Donecko ir Lu-
hansko. Savivaldybėje įvyko keletas susitikimų su ukrainiečiais, 
gyvenančiais Naujojoje Akmenėje, siekiant spręsti jų imigra-
cijos problemas, verslininkų konferencija. Naujosios Akmenės 
muzikos mokyklos pedagogė, dailininkė R. Almanis kelias sa-
vaites savanoriavo Donecko srityje.

Užsienio miestų ir rajonų, Savivaldybės bendradarbiavimo partnerių dalyvavimas Savivaldybės oficialiuose renginiuose

Data Renginys Dalyviai
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

renginiai
Aucės savivaldybė (Latvijos Respublika), 3 asmenų oficiali delegacija
Duobelės savivaldybė (Latvijos Respublika), 4 asmenų oficiali delegacija

Kovo 19–24 d. Bocholt–Isselburg–Rhede muzikos 
mokyklos vizitas

Bocholto miesto savivaldybė (Vokietijos Federacinė Respublika),  
8 moksleiviai ir 3 mokytojai

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
renginiai

Gegužės 6 d. Savivaldybės tarybos posėdžių 
organizavimo patirties sėmimosi 
susitikimas

Duobelės savivaldybė, 12 savivaldybės tarnautojų ir politikų 

Rugsėjo 2 d. Jaunimo vasaros akademija Balsiuose Duobelės savivaldybė, 8 asmenų delegacija
Birželio 9–12 d. Akmenės rajono tradicinė „Akmenės 

smuikelio“ šventė 
(oficialios delegacijos)

Rustavi miesto savivaldybė (Gruzija), 3 asmenų delegacija 
Olfus savivaldybė (Islandija), 4 asmenų delegacija
Konino miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika), 3 asmenų delegacija
Bocholto miesto savivaldybė, 4 asmenų delegacija
Aucės savivaldybė, 3 asmenų delegacija
Duobelės savivaldybė, 3 asmenų delegacija

Norintys keliauti į Brianską gimnazistai konkuravo konkurse Svečiai iš Duobelės ir Aucės atvyko į Vasario 16-osios šventę

Savivaldybės delegacija Bocholto konferencijoje Pasirašomas ketinimų protokolas  dėl bendradarbiavimo  
su Olfus savivaldybe (Islandija)



80

Stovyklaujantys vaikai iš Ukrainos Azerbaidžano savivaldybininkų delegacija

Oficiali delegacija Aucėje Savivaldybės meras V. Mitrofanovas posėdžiavo Strasbūre (Prancūzija)

Grupė ukrainiečių verslininkų  Dainų ir šokių kolektyvas „Baltoji paukštė“ iš Mangušo (Ukraina)

Oficialūs delegatai pabuvojo Brianske Savivaldybės oficiali delegacija Rustavi Savivaldybės tarybos narių delegacija Aucėje
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VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Informacijos, formuojančios teigiamą Savivaldybės įvaizdį, 

srautas visuomenės informavimo priemonėse nežymiai didėjo. 
Publikacijos „Vienybėje“: kas šeštadienį skiltis „Savivaldy-

bės savaitė“, kas mėnesį – „Savivaldybės žinios“. „Vienybės“ 
laikraščio redakcija laimėjo lėšų Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo konkurse ir sistemingai spausdino kultūrinio 
šviečiamojo pobūdžio projekto „Kultūrinė Žiemgalos aura“ 
publikacijas apie rajono kultūros, istorijos, tautodailės, kraš-
totyros veikėjus, jų darbus ir pasiekimus. 

„Akmenės smuikelio“ šventėje dalyvavo gausus būrys užsienio delegatų

Nacionaliniuose, regioniniuose, vietiniuose laikraščiuose 
ir žurnaluose („Verslo žinios“, „Šiaulių kraštas“, „Šiauliai plius“, 
„Šiaulių naujienos“, „Savivaldybių žinios“, „Veidas“, „Valstiečių 
laikraštis“, „Vienybė“, „Lietuvos rytas“, „Ūkininko patarėjas“, 
„Kalvotoji Žemaitija“, „Žemaitis“, „Statyba ir architektūra“ ir 
kt.) nemokamai išspausdinta publikacijų apie Akmenės krašto 
ypatumus, pasiekimus, iškilius asmenis, savivaldybės veiklą. 
Dienraštyje „Verslo žinios“ išsamiai pristatytas valdžios ir pri-
vataus subjektų partnerystės projektas „Naujosios Akmenės 
sporto rūmų atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įren-
gimas, jų eksploatacija ir paslaugų teikimas“. Savivaldybės 
mero interviu apie dalyvavimą inovacijų konkurse „Išmanusis 
miestas III“, informacija apie jo eigą nuolat publikuota žur-
nale „STRUCTUM“. Dienraštis „Lietuvos rytas“ plačiai aprašė 
ukrainiečių, besikuriančių Naujojoje Akmenėje, kasdienybę ir 
planus, Savivaldybės pagalbą jiems integruojantis į Akmenės 
rajono bendruomenę. „Valstiečių laikraštis“ išsamiai analizavo 
socialinių reikalų spendimo iššūkius.

Informavimo priemonių pavadinimų skaičius

Šiaulių apskrities televizijoje sukurta 12 pusės valandos 
trukmės laidos „Ventos vingiais“; žinių laidose parodyta siu-

žetų iš Akmenės rajono savivaldybės gyvenimo: apie stovyklą 
ukrainiečių vaikams, nukentėjusiems nuo karo suirutės, apie 
siekius atstatyti Naujosios Akmenės baseiną, atnaujintas pa-
talpas Kruopių pagr. m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriui ir 
kt. „Šiaulių televizija“ organizavo tradicinius apskrities metų 
moters rinkimus „Moteris Saulė“, kuriuose nominuota Loreta 
Avelienė – UAB „Akmenės energija“ ekonomistė, stalo teniso 
klubo „Mažoji raketė“ įkūrėja ir pirmininkė.

Per nacionalinį ir komercinį radiją bei nacionalinę ir ko-
mercines televizijas (LRT, LRT kultūra, LNK, TV3, BTV, ŠTV, VTV, 
„Lietuvos ryto“, Info TV, „Žinių radijas“) nemokamai transliuo-
ta keliasdešimt trumpų siužetų iš Savivaldybės gyvenimo, Sa-
vivaldybės ir Administracijos, jos padalinių vadovų interviu. 
Didesnio formato siužetų buvo keliolika. LRT televizijos laidose 
„Labas rytas“, „Laba diena, Lietuva“, „Panorama“ bei LRT radi-
jo laidose Savivaldybės meras, Kruopių seniūnė, verslo ir Dar-
bo biržos atstovai pasakojo apie nedarbo mažinimo tendenci-
jas rajone. „Žinių radijuje“ ir LRT „Ryto garsų“ laidoje – mero 
V. Mitrofanovo interviu apie vykdomą Priklausomybės nuo 
alkoholio mažinimo programą bei įvairių socialinių problemų 
šalinimą. Savivaldybės tarybos nariai A. Almanis, M. Nicius ir 
mero patarėjas T. Martinaitis dalyvavo populiarioje LRT laidoje 
„Auksinis protas“. LRT televizijoje pasakota apie VšĮ „Gelbėkit 
vaikus“ Akmenės vaikų dienos centro „Akmenėliai“ veiklą.

Portaluose www.vz.lt, www.15min.lt, www.etaplius.lt išsa-
miai pristatytas valdžios ir privataus sektoriaus subjektų par-
tnerystės projektas „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnau-
jinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų eksploatacija 
ir paslaugų teikimas“. 

Paminėtas „Vienybės“ laikraščio 65-metis

„Moteris Saulė“ nominantė L. Avelienė

Dauguma šalies masinės informacijos priemonių nušvietė 
Naujojoje Akmenėje surengtą Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos suvažiavimą, papasakojo apie naują miesto autobusų stotį.
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AKMENĖS SENIŪNIJA
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Gyventojai (sausio 1 d.)

  Gimimai     Mirtys

Gyventojai pagal amžių

Nedarbo lygis, %
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Seniūnas Vladimiras Silvaško

Akmenės seniūnijos kolektyvo sudėtis pastaraisiais metais 
nesikeitė. Šiuo metu seniūnijoje dirba devyni darbuotojai: 
seniūnas Vladimiras Silvaško, seniūno padėjėja Loreta Stum-
brienė, vyresnioji buhalterė Vilma Orienė, socialinio darbo 
organizatorė Viginta Stonienė, socialinė darbuotoja, teikianti 
socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, Jolita Pranytė, 
socialinio darbuotojo padėjėja Loreta Janulevičiūtė, valytoja 
Angelė Barakauskienė, kapų sargė Birutė Skiparienė, darbų 
organizatorė Violeta Sasnauskienė.

Seniūnijos kolektyvas komandiniu darbu nuoširdžiai ir laiku 
sprendžia gyventojams kylančias problemas, informuoja apie 
pasikeitimus, naujoves ir atlieka daug įvairių darbų, kurie ma-
žai matomi, bet labai reikalingi ir naudingi žmonėms. 

Faktai ir skaičiai. Seniūnija ne tik atlieka gyvenamosios 
vietos deklaravimo funkcijas, bet ir išduoda gyventojams pa-
žymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti.

Metai Gauta 
raštų

Išsiųsta 
raštų, 
įspėjimų, 
statistinių 
ataskaitų

Atlikta 
notarinių 
veiksmų

Išduota įvairių 
pažymų, 
leidimų, 
charakteristikų 
ir t. t.

Gauta 
gyventojų 
prašymų, 
skundų ir kt.

2014 287 287 1 065 309 244
2015 207 327 500 356 363
2016 205 335 391 279 255

Viešųjų darbų ir visuomenei naudingos veiklos organizavimas. 
Asmenų, dirbusių pagal Viešųjų darbų programą, pasiskirstymas 

Akmenės seniūnijos teritorijoje

Vietovė Dirbusių vyrų 
skaičius

Dirbusių 
moterų 
skaičius

Dirbusių vaikų iš socialiai 
remtinų šeimų skaičius

Kaimai 6 7 3
Akmenės 
miestas 12 5 3

Iš viso 18 12 6

Seniūnijoje, palyginti su 2015 m., 2016 m. asmenų, dirban-
čių pagal Viešųjų darbų programą, skaičius nežymiai sumažė-
jo. Tačiau bendromis jėgomis nuveikta daug darbų gerinant 
Akmenės kraštovaizdį, užtikrinant gyventojams ir svečiams es-
tetinį vaizdą, saugumą ir komfortą – padėtas pirmasis akmuo 
būsimam Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio pa-
minklui Akmenės miesto aikštėje.

Pirmojo akmens padėjimas

Pagamintos dekoracijos

Lebelių g. skverelyje įrengtas alpinariumas, pasodintos gė-
lės, krūmai, sutvarkyta aplinka Gamtos ir kultūros parke, kitose 
įvairiose miesto vietose, įbetonuoti vėliavų stovai prie seniūnijos 
pastato, vienišiems, neįgaliems, senyvo amžiaus gyventojams pa-
dėta sutvarkyti aplinką: pagamintos šventinės dekoracijos didžio-
sioms metų šventėms, atlikta daug kitų būtinų darbų.

Visuomenei naudingą veiklą atliekantys asmenys sodina medelius

Socialinis darbas. Nemažą seniūnijos gyventojų dalį suda-
ro senyvo amžiaus neįgalūs asmenys. 43 asmenims nustatyti 
specialieji poreikiai. 

Padidėjus socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslau-
gų poreikiui, įsteigta papildomai 0,5 lankomosios priežiūros 
(pagalbos į namus) etato.

Vienišų, senyvo amžiaus asmenų maitinimu padeda rūpin-
tis Maltos Ordino pagalbos tarnyba, kuri šiais metais 20-čiai 
tokių asmenų teikė nemokamus pietus. 

Seniūnas ir seniūno padėjėja sveikina 90-metį švenčiantį gyventoją 
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Priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos komanda ir Mockų šeima

Seniūnija renka iš gy-
ventojų ir organizacijų 
rūbus, avalynę, buities 
apyvokos daiktus, baldus, 
kuriuos išdalija skurdžiai 
gyvenančioms šeimoms.

Seniūnija glaudžiai ben-
dradarbiauja ir su Akmenės 
priešgaisrine gelbėjimo 
tarnyba, kurios iniciatyva 
pasirūpinta 10 gyvenamų-
jų būstų ir ten gyvenančių 
asmenų saugumu – įrengti 
dūmų detektoriai.

Surašyti 172 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 
Socialinės paramos skyriui pateikta 17 rekomendacijų su pri-
imtais sprendimais. Faktiškai visuomenei naudingus darbus 
atliekančių asmenų skaičius svyruoja nuo 110 vasaros sezonu 
iki 130 kitu metų laiku. 

Seniūnijos kultūrinio gyvenimo organizavimas. Akmenės 
seniūnija kasmet mini Lietuvai reikšmingas datas ir tradicinė-
mis tapusias šventes. 2016 m. prasidėjo Trijų karalių vizitu. 
Akmenės kultūros namų kolektyvas seniūnijos darbuotojams 
ir gyventojams nešė svarbiausias dovanas: išmintį, mirą ir auk-
są, linkėjo džiaugsmo ir sveikatos.

Trys karaliai

Akmenės seniūnija ir Akmenės bendruomenė, kartu ben-
draudamos ir bendradarbiaudamos, ėmėsi naujų darbų, pro-
jektų ir renginių organizavimo.

Po kelerių metų pertraukos buvo degami laužai Sausio 
13-osios aukoms atminti. Susirinkę minėjimo dalyviai dainavo 
patriotines dainas, skaitė eiles, savo prisiminimais dalijosi tuo-
metinis Akmenės seniūnas Anicetas Lupeika.

Vienas svarbiausių įvykių – aktyvių bendruomenės narių, 
gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiamas buvu-
sios „mažosios mokyklėlės“ likimas. Kiekvienas galėjo išsakyti 

S. Sandovičienė – 99-metė

Seniūnas kartu su 
darbuotojomis sveikino  
ilgaamžius senolius. Svei-
kinimų sulaukė net 7 as-
menys, šventę 90-mečius. 
Kaip ir pernai pasveikinta ir 
seniausia Akmenės seniū-
nijos gyventoja, atšventusi  
99-ąją sukaktį.

Akmenės seniūnijo-
je svarbi problema išlieka 
romų tautybės asmenys; jų 
skaičius nedidėjo, susikūrė 
naujos, jaunos šeimos, ku-
rių moterys atvyko iš kitų 
rajonų ir net Latvijos Res-
publikos. Šiuo metu gyvena 10 šeimų: iš viso – 47 asmenys. 
Darbingo amžiaus – 17 asmenų, vaikų – 30, iš kurių 16 lanko 
įvairias ugdymo įstaigas. Per metus romai sudarė dvi san-
tuokas. Tik keli romų tautybės asmenys stengiasi pritapti ir 
integruotis į visuomenę, pareigingai registruojasi teritorinė-
je Darbo biržoje, atlieka visuomenei naudingą veiklą. Tarpi-
ninkauta ir atstovauta siekiant nustatyti tėvystę romų tauty-
bės vaikams. Dvi šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, 
auginančių nepilnamečius vaikus, sąrašą. Seniūno iniciatyva 
šiais metais vyko keli susirinkimai, skirti būtent šių asmenų  
problemoms spręst.

Ne mažiau dėmesio reikalaujanti socialinių paslaugų gavė-
jų grupė – socialinės rizikos šeimos, kurių Akmenės seniūnijo-
je šiuo metu yra 20. Į sąrašą įtrauktos penkios šeimos, išbrauk-
tos keturios. Galima pasidžiaugti, kad viena šeima išbraukta 
nebeįžvelgiant problemų šeimoje, pagerėjus situacijai ir ma-
mai nustojus vartoti alkoholinius gėrimus.

Eil. 
nr. Paslaugos pavadinimas Skaičius, kiek kartų 

teikta paslauga

1. Informavimas ir konsultavimas apie 700

2. Tarpininkavimas ir atstovavimas apie 300

3. Kasdienių gyvenimo įgūdžių 
ugdymas ir palaikymas

apie 95

4. Lankymas namuose apie 415

5. Pokalbiai seniūnijoje ar telefonu apie 545

Yra apie 10 stebimų šeimų, kuriose kartais pasitaiko alko-
holio vartojimo ir (ar) vaikų nepriežiūros atvejų, ypač trūksta 
socialinių ir kasdieninių įgūdžių.

Jau ketvirtus metus Akmenės seniūnija dalyvauja projek-
te „Vaikų svajonės“. Šiais metais Akmenėje buvo išpildytos 59 
vaikų (nuo 0 metų iki 14 metų) svajonės. Šiemet prie Akmenės 
seniūnijos mažųjų svajotojų norų pildymo prisijungė įmonės ir 
organizacijos: Akmenės geležinkelio stoties kolektyvas, vado-
vaujamas A. Jasučio, Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarny-
ba ir gerb. A. Akulavičius, Socialinės paramos skyriaus darbuo-
tojai ir vedėja A. Bacienė.
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savo nuomonę ir pasiūlymus dėl efektyvaus turimų patalpų 
panaudojimo. 2016 m. vyko rekonstrukcijos darbai, išlyginta 
žemė, iškirsti medžiai ir krūmai, įkastas naujo būsimo pastato 
kertinis akmuo – kapsulė. 

Įsimintinai švęsta gražiausia pavasario šventė – šv. Velykos. 
Miesto aikštėje susirinko nemažas būrys Akmenės seniūnijos 
gyventojų. 

Šv. Velykų šventės akimirka Akmenės miesto aikštėje

Akcijoje „Darom“ stengtasi padėti gamtai. Joje aktyviai da-
lyvavo Akmenės I, Akmenės II, Akmenės III, Dabikinės, Agluo-
nų ir kt. kaimų gyentojai.

„Darom 2016“ komanda

Pirmą kartą organizuota „Kaimynų diena“. Gausus smal-
suolių būrys susirinko miesto aikštėje, kur vyko viktorina, ats-
kirose miesto gatvėse gyvenantys kaimynai būrėsi į komandas 
ir gamino savo firminius patiekalus.  

Tinklinio aikštelė 

Akmenės seniūnijos ir miesto bendruomenės iniciaty-
va rengiama daug renginių įtraukiant jaunimą, aktyvinant jų 
sportiškumą, didinant užimtumą ir pan. Naujai įrengtoje tin-
klinio aikštelėje prie Pragalvio užtvankos didžiąją vasaros dalį 
jaunimą traukė tinklinio varžybos. Vyko ne vienas turnyras, 
smagiai ir be alkoholio laiką leido nemažas jaunimo būrys.

Aktyvių bendruomenės narių iniciatyva originaliai paminė-
ta Vilties ir gedulo diena. Kalnelį prie Akmenės kultūros namų 
papuošė „Vilties angelai“. 

Birželio 14-osios minėjimas „Vilties angelai“

Kaimynų dienos šventės akimirka
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Joninių šventės akimirka

Šiemet Jonus ir Janinas vainikais puošė Akmenės miesto 
aikštėje. Mindaugo karūnavimo dieną giedota tautiška gies-
mė, kartu su visa Lietuva dalyvauta etninės kultūros akcijoje 
„Visa Lietuva šoka“.

Kaip ir kiekvienais metais 3 dienas liepos mėn. vyko Akme-
nės miesto šventė „Visi keliai veda į Akmenę“, jau įgavusi nau-
ją pavidalą – šventė be alkoholio. Visą šventinę savaitę vyko 
kūrybinės dirbtuvės „Išjudinkime akmenis“. Akmenės miesto 
aikštę bei gamtos ir kultūros parką drebino įvairūs koncertai, 
varžybos, sportiniai pasirodymai ir tradicinės „Kūlsveidžio“ 
varžytuvės. Organizuotas naktinis krepšinis, pirmą kartą or-
ganizuotas žaidimas-varžytuvės „Bočia“, geriau žinomas kaip 
„petankė“. Susirinko nemažai komandų, visus suintrigavo daly-
vių amžiaus skirtumas (žaidimas patiko nuo mažiausių miesto 
gyventojų ir svečių iki senjorų). Ne mažiau dėmesio sulaukė 
šventės dalyvius savo vizitu ir nuostabiu žaidimu pagerbusi 
šachmatininkė, daugkartinė čempionė V. Čmilytė-Nielsen, nu-
galėjusi praktiškai visus metusius jai iššūkį šventės dalyvius. 

Varžytuvės „Bočia“

Jėgų išbandymas su šachmatų čempione V. Čmilyte-Nielsen.  
Ekstremalaus sporto varžybos Skateparke

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
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Šventės dalyvius linksmino „Ne vien tik džiazas“, koncertavo 
„Jazz Quintet“, Viktorija Kontrimaitė ir draugai, įspūdingą pasiro-
dymą surengė „Ritmas kitaip“ (spalvingas būgnų koncertas nepa-
liko abejingų). 

Liepos 23 d. prasidėjo šventiniu bėgimu „Akmenės žiedas“. 
Visą dieną vyko sportinės varžybos, dalyviai galėjo rinktis, kur 
save realizuoti ar tiesiog išbandyti jėgas. Buvo galima aplan-
kyti atnaujintą sakralinio meno ekspoziciją ir apžvalgos aikš-
telę Šv. Onos bažnyčioje, apžvelgti šventinį Akmenės miestą 
iš paukščio skrydžio, dalyvauti Akmenės gimnazijos ALUMNI 
klubo konferencijoje.

„Kūlsveidžio“ akimirka su Ž. Savicku 

Ekstremalaus sporto varžybos

Vaikų taip pat laukė pramogos

Projekte „Vargonai kviečia“ dalyvavusi vargonininkė

Šiemet kaip niekad buvo daug naujovių. Spalio 31 d. vakarą 
miesto aikštę papuošė šviečiantys moliūgai, o lapkričio 2 d. 
degė akcijos „Renkuosi gyvybę“ žvakutės. Šia gražia akcija 
pasisakoma prieš abortus. 

Akmenės miesto aikštę puošė šviečiantys moliūgai

Akcija „Renkuosi gyvybę“

Metams besibaigiant Akmenės seniūnijos darbuotojai in-
tensyviai puošė Akmenės miestą. Akmenės miesto aikštė su-
žibo kaip niekad ryškiai, akį traukė naujoviškai papuošti takai 
į ją. Eglutės įžiebimo šventę šiemet organizavo Savivaldybės 
kultūros centras, visus sužavėjo masinis nykštukų šokis.

Masinis nykštukų šokis
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Metų pabaigoje paskelbti mūsų krašto Aplinkos šventinio 
apšvietimo apžiūros-konkurso nugalėtojai: kategorijoje „Pri-
vatus gyvenamasis namas“ apdovanojimus pelnė A. ir R. Pe-
trauskai (Sodo g. 31), L. ir R. Stumbrai (P. Cvirkos g. 5), A. ir 
A. Akulavičiai (Sodo g. 34); kategorijoje „Daugiabutis gyvena-
masis namas“ nugalėtojais pripažinti Stadiono g. 13 (Akme-
nė), Gluosnių g. 6 (Dabikinės kaimas) ir Parko g. 6 (Agluonų 
kaimas), o kategorijoje „Įmonių, įstaigų ar organizacijų pasta-
tas“ gražiausiai pasipuošusiais pripažinti Akmenės gimnazija 
(Laižuvos g. 7, Akmenė), Vaikų globos namai (Dvaro g. 15, 
Agluonai) ir Agluonų kaimo parduotuvė (Beržų g. 2, Agluonai). 

Aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso nugalėtojai

Mažieji Akmenės seniūnijos gyventojai iš socialiai remtinų 
šeimų prieš pat gražiausias metų šventes džiaugėsi saldžiomis 
dovanėlėmis. Net 41 vaikučiui įteiktas maišelis su skanumynais. 

Saldžios kalėdinės dovanėlės socialiai remtinų šeimų vaikams

Akmenės bendruomenėje susikūrė ir aktyviai veikia Tre-
čiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU), kuriam vadovauja 
buvusi ilgametė Akmenės gimnazijos direktorė, aktyvi ben-
druomenės narė Vilgermina Stefanija Stonienė. TAU klausyto-
jų gretos labai sparčiai augo. TAU veikla vienija bendruomenės 
senjorus, sutelkia juos bendrai veiklai, fiziniam ir emociniam 
organizmo stiprinimui, laisvalaikio praleidimui. TAU – puikus 
įrodymas, kad amžius ne kliūtis aktyviai ir įdomiai veiklai. Uni-

versiteto klausytojai daug keliavo, sportiškumą demonstravo 
„Šiaurietiškame ėjime“, plaukiodami ir sportuodami baseine.

Ch. Novogreckienė (iš dešinės)

Seniūnaitijų veikla. Akmenės seniūnija suskirstyta į 11 seniū-
naitijų, kurių seniūnaičiai renkami kas trejus metus. Seniūnaičiai: 
Laižuvos – Ch. Novogreckienė, Kalno – R. Seniūnienė, Kaštonų – 
J. Janulevičius, Draugystės – P. Liauksminas, Sodo – K. Jablons-
kas, Senamiesčio – Z. H. Pilvinis, Dabikinėlės – D. Jankauskas, 
Gulbinų – V. Gedaminskis, Agluonų – J. Jonušienė, Akmenupio –  
E. Knašas ir Smiltinės – J. Žilienė. Jie rūpinasi ir padeda seniū-
nijos gyventojams, atlieka tarpininko vaidmenį tarp gyventojų 
ir seniūno, sprendžia kasdienines problemas. Pati aktyviausia  
seniūnaitė – Ch. Novogreckienė, kuri ne tik rūpinasi savo seniū-
naitijos gyventojų kasdienybe, dalyvauja Seniūnijos socialinių 
klausimų komisijos darbe, bet ir pastaruosius metus inicijavo ir 
prižiūrėjo trijų namų renovacijos darbus bei 2016 m. buvo nomi-
nuota „Metų Akmenietė – 2015“ titulu.

Akmenupio bendruomenės valdyba

Bendruomenių veikla. Akmenės II kaimo visuomeninė 
organizacija Akmenupio bendruomenė vienija 142 narius ir 
visuomeninei veiklai telkia visus Akmenės II kaimo gyventojus. 
Jau tradicija tapo talkų organizavimas, 2016 m. jų buvo net 
devynios. Bendruomenė prižiūrėjo aplinką, šienavo, sodino 
gėles. Didžiosioms metų šventėms bendruomenės narių inici-
atyva kaimas buvo papuoštas dekoracijomis.

Liepos 6-oji paminėta susirinkus pabūti kartu. Tą dieną da-
lyvauta bėgime aplink Akmenės II kaimą. Vakare kartu su visa 
Lietuva giedotas valstybės himnas.

Liepos 6-osios minėjimas Akmenupio bendruomenėje
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Aplankytas Pamario kraštas. Dar viena išvyka – į Naisius ir 
Kryžių kalną. Dainininkų kolektyvas dalyvavo Akmenės krašto 
muziejaus renginiuose, adventiniame vakare Akmenės gimna-
zijoje, Rudenėlio šventėje Akmenės miesto aikštėje. Bendruo-
menės narių iniciatyva papuošta eglutė, o gruodžio 26-ąją į 
Akmenės II kaimą užsuko Kalėdų senelis su dovanėlėmis ma-
žiesiems. Džiugu, kad bendruomenė turtinga gerų žmonių, 
kurių dėka puoselėjamas ir saugomas bendruomeniškumas. 

Dabikinės bendruomenė parašė ir įgyvendino 2 projek-
tus. Vienas iš jų „Grafai Zubovai: kultūros ir švietimo keliu“. Šio 
projekto tikslai – bendruomenės regioninio ir vietos tapatumo 
stiprinimas, Dabikinės ir Akmenės krašto garsinimas Zubovų 
vardu, bendruomenės sutelktumo stiprinimas bendruomenės 
nariams aktyviai įsitraukus į bendras savanoriškas veiklas.

Dabikinės bendruomenės jaunimo stovyklos akimirka

Ekskursijų metu aplankytas Akmenės krašto muziejus, 
Ventos regioninio parko lankytojų centras, Šaltiškių molio kar-
jeras, S. Daukanto paminklas, Augustaičių vandens malūnas, 
Jurakalnio apžvalgos bokštas, Paragių dvaro sodyba, Biržuvė-
nų, Kelmės, Pakruojo, Jakiškių ir Žagarės dvarai.

Dabikinės bendruomenės vizitas Žagarės dvare

Kalėdų karavaną Dabikinės kaimo bendruomenės nariai pa-
sitiko Kretingoje. Jie klausėsi Kalėdų karavano sveikinimo mies-
tiečiams, linksminosi „Tele bim bam“ koncerte, aplankė Kalėdų 
senelio kambarį ir nykštukų dirbtuves karavano sunkvežimiuose.

Vykdytas projektas „Dabikinės bendruomenės materia-
linės bazės stiprinimas“. Įsigyta baldų (stalų ir kėdžių), ben-
druomenės atributikos (vėliava), šildytuvų, termosų karštiems 
gėrimams, fotoaparatas.

Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“ 2016 m. 
buvo apdovanota kaip energingiausia kaimo bendruomenė. 
Vyko 5 žemės ūkio rūmų atstovės Aldonos Noreikienės Akme-
nės rajone organizuoti seminarai įvairiomis, žemdirbiui aktu-
aliomis, temomis.

Agluonų kaimo bendruomenė džiaugiasi daugiafunkcia-
me centre turėdama kompiuterinę nuotolinio mokymo klasę. 
Joje mokosi 10 vidurinio mokslo nebaigusių suaugusių žmonių 
ir jaunimo. 2016 m. mokslus baigė ir pažymėjimus gavo du 
Agluonų kaimo bendruomenės nariai. Pradėjo veikti mišrios 
grupės priešmokyklinė klasė.

Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bei Agluonų kaimo bendruome-
nės bendro projekto dalyviai

Agluonų kaime veikė pirmoji vasaros stovykla vaikams.

Vaikų vasaros stovyklos dalyviai
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Agluonų kaimo vaikų vasaros stovyklos šaškių varžybos

Laimėjus du projektus, įsigyta sportinio inventoriaus ir 
organizuoti sportiniai renginiai, draugiškos bendruomeninės 
rungtynės.

Agluonų kaimo sportinių varžybų nugalėtojai

Jučių kaimo bendruomenė „Naudvaris“ per 2016 m. nu-
veikė nemažai naudingų darbų, smagiai atšventė tradicines 
šventes, neliko nepaminėtos ir valstybinės šventės. Labiausiai 
įsimintinos – Užgavėnės, kuriose linksminosi beveik visi mažo 
kaimelio žmonės. 

2016 metai – Bibliotekų metai, todėl kaimo bendruome-
nė daug dėmesio skyrė knygoms. Su knyga švęstos ir šv. Kalė-
dos Jučių bibliotekoje, skaityta, dovanota, dalintasi. Domėtasi 
Akmenės krašto literatų kūryba.

„Knygų Kalėdos“ Jučiuose

Už projekte laimėtus pinigus įsigytos sūpynės, kurios ke-
lia džiaugsmą ne tik mažiesiems kaimo gyventojams. Tai dar 
viena priemonė turiningai leisti laiką, besisupant skaityti savo 
mėgstamą knygą.

Norisi pasidžiaugti kaimo bendruomenės jaunųjų narių iš-
mone ir išradingumu darant darbelius iš antrinių žaliavų. Tai 
dar vienas žingsnis į švaresnę ir gražesnę aplinką. 

Darbelių iš atliekų autoriai

Viliošių kaimo bendruomenė, ruošdamasi deramai pami-
nėti 375 metų sukaktį, kasmet atlieka nemažai įvairių darbų.

Prieš 15 metų bendruomenės vyrai, vadovaujami bendruo-
menės pirmininko V. Balčiausko, užlyginę seną smėlio karjerą 
įrengė poilsio aikštelę su poilsiui gamtoje tinkamais baldais. 
Šis inventorius jau nusidėvėjo, todėl, finansiškai padedant 
Akmenės seniūnui, buvo įsigyta medienos ir bendruomenės 
vyrai savo jėgomis įrengė naujus lauko baldus. Poilsio aikštelė 
yra gražioje vietoje prie Dabikinės upės. Šalia stūkso Viliošių 
piliakalnis Liuišis, archeologijos paminklas, nuo senų senovės 
vietinių vadinamas Pilimi, ir senkapiai, kurie išlikę seno ąžuolo 
ir už jį jaunesnių eglių, pušų paunksmėje.
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Seniūnė Rasa Statkuvienė

Paslaugos ir administravimas

Kruopių seniūnijos dokumentų valdymo suvestinė

Dokumento 
pavadinimas

Skaičius 
per metus Pastabos

Leidimai 40
Laidoti (25), kasinėti, 
renginiams organizuoti, 
medžiams genėti ir kirsti

Pažymos 139

Deklaruotos gyvenamosios 
vietos (97); dėl pastatų 
priklausomybės (7); šeimos 
sudėties (24); apie deklaruotą 
gyvenamąją vietą (11)

Išsiųsti raštai 181 -

Gauti dokumentai 272 -

Parengti įsakymai 55 Veiklos, personalo, atostogų ir 
komandiruočių

Atlikti notariniai 
veiksmai 39 Parašo tikrumo liudijimas, 

įgaliojimai

Sutartys 283
Darbo sutartys (15), praktikos 
(1), visuomenei naudingų 
darbų (267)

Buities tyrimo aktai 96 -

Gerinant Kruopių seniūnijos paslaugų kokybę ir darbuoto-
jų darbo sąlygas nupirktas naujas kompiuteris su programine 
įranga. Seniūnijos darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją (11 semi-
narų ir mokymų).

Būsimam Kruopių seniūnijos kraštotyros muziejui 2016 m. 
kraštietis S. Juškus padovanojo 11 savo kūrybos paveikslų. 

S. Juškos paveikslai

Pasitelkiant visuomenei naudingus darbus Kruopių seniū-
nijoje prižiūrimi šaligatviai, parkai, vandens telkiniai, kapinės 
(12 neveikiančių ir 3 veikiančios), šienaujami ir apželdinami 
žalieji plotai. Kruopių miestelio ūkininkų pagalba buvo atlikti 
medžių genėjimo darbai. Seniūnijos teritorijoje prižiūrimų ža-
liųjų teritorijų plotas – 15,6 ha. Prižiūrimų šaligatvių plotas – 
156 807 m2.

Kreiptasi į Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsau-
gos departamentą dėl bebrų populiacijos reguliavimo Kruopių 
miestelyje. Gavus leidimą Kruopių medžiotojų būrelio medžio-
tojai selektyvesniais spąstais sugavo du bebrus.

Kruopių bendruomenė ir seniūnija sutvarkė miestelio 
tvenkinio teritoriją, kurioje pastatytos dvi naujos pavėsinės su 
šiukšliadėžėmis, persirengimo kabina. Pakabinta informacija 
apie saugų elgesį vandenyje. Atvežta smėlio.

Nauja pavėsinė prie tvenkinio (nuotraukoje pavėsinės autorius A. Butkus)

Skelbimų lentą stato A. Butkus ir A. Jauga

Pastatytos skelbimų lentos Spaigių k., Šapnagių k. ir Pakal-
niškių k. Įrengti informaciniai stendai prie Kruopių seniūnijos 
kapinių bei maudyklų.

Kruopių seniūnijoje ženklinami dviračiai

Saugumas ir socialinė pagalba. Seniūnija aktyviai rūpinasi 
gyventojų saugumu. 2016 m. Kruopių seniūnijai buvo įteiktas 
saugiausios 2015 metų seniūnijos apdovanojimas.

Socialinio darbo organizatorius kartu su prevencijos posky-
rio tyrėja L. Šimkuviene lankė ir teikė informaciją dėl telefoninių 
sukčių grėsmės atokiuose seniūnijos kaimuose gyvenantiems 
senyvo amžiaus žmonėms. Tris kartus atliktas prevencinis 
šeimų lankymas dėl smurto mažinimo artimoje aplinkoje ir 
vaiko saugumo užtikrinimo. 11 seniūnijos gyventojų būstuose 
įrengti dūmų detektoriai.



93

Siekiant sumažinti vagysčių skaičių, nemokamai buvo žen-
klinami dviračiai.

Per metus 16 asmenų nustatyti specialieji poreikiai. Iš 
„Maisto banko“ gauti maisto paketai išdalyti 37 seniūnijoje 
gyvenančioms šeimoms. Už papildomas lėšas, gautas iš Sa-
vivaldybės administracijos, nupirktos ir įteiktos 33 kalėdinės 
dovanėlės mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Taip pat 
dalyvauta projekte „Parama maisto produktais III“, kurio metu 
maisto produktus gavo 225 Kruopių seniūnijos gyventojai.

Projektinė veikla. Kruopių seniūnija, Kruopių kultūros na-
mai ir Kruopių bendruomenė dalyvavo Visuomenės sveikatos 
rėmimo projekte ir už 2 000 Eur miestelio skvere įrengė vaikų 
žaidimų aikštelę.

Kruopių miestelio vaikų žaidimų aikštelė

Atlikta Kruopių seniūnijos administracinio pastato renova-
cija. Apšiltintas pastato fasadas, pakeistas stogas, atlikti vidaus 
remonto darbai.

Seniūnijos pastatas prieš ir po renovacijos

Įsimintini renginiai

Gedulo ir vilties diena. Seniūnija su kultūros namais orga-
nizavo renginį Gedulo ir vilties dienai paminėti – koncertavo ir 
eiles skaitė svečiai iš Naujosios Akmenės kultūros centro. Taip 
pat, prisidedant prie visoje šalyje vykdomos akcijos, iš žvakelių 
buvo išdėliotas brangus žodis – LIETUVA.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Tautiškos giesmės giedojimas. Kruopių kultūros namų 
kiemelyje buvo minima Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindau-
go karūnavimo) diena. Kruopiškiai, nepabūgę lietaus, dalyvavo 
akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir kartu su visais Lie-
tuvos žmonėmis giedojo tautišką giesmę. Renginyje dalyvavo 
poetas Kęstutis Krencius, kuris dovanojo šventės dalyviams 
savo eiles ir muzikinius kūrinius.

Valstybės dienos minėjimas

Organizuota tradicinė Kruopių vasaros šventė. Seniūnijos 
vasaros šventė rengiama Šv. Onos dieną. Šventės metu vyksta 
tradicinės sportinės varžybos suaugusiems ir vaikams: tinkli-
nio, rankų lenkimo, virvės traukimo, galiūnų rungtys, šeimų 
varžytuvės. Vaikai dalyvauja mažojo galiūno varžybose, spor-
tinėse rungtyse ir įvairiuose žaidimuose.

Kruopių seniūnijos vasaros šventės sportinės varžybos
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Renginio pabaigoje taurėmis, medaliais ir saldžiais prizais  
apdovanojami varžybų nugalėtojai.

Tradicinės vasaros šventės suvenyrai ir dovanos 

Nuo 2002 m. Kruopių seniūnija kasmet iškiliausius savo 
žmones įrašo į „Aukso raidės“ knygą. Šį kartą bendruomenės 
sprendimu į knygą „Aukso raidės“ dėl savo krašto garsinimo 
įrašytas kraštietis, poetas, muzikas ir tapytojas S. Juškus.

Pasveikinamos Onos

Vasaros šventės metu pagerbti ir apdovanoti pagrindi-
niai Kruopių seniūnijos rėmėjai ir aktyviai visuomeninėje 
veikloje dalyvaujantys gyventojai. Pasveikintos varduvi-
ninkės Onos ir ilgaamžiai seniūnijos gyventojai. Gražiausių 
sodybų šeimininkai apdovanoti laimės pasagėlėmis, o gra-
žiausių rajono sodybų nominantai – A. ir A. Žiauriai bei V. ir 
S. Rakauskai, apdovanoti Savivaldybės įsteigtais prizais ir  
vardinėmis lentelėmis. 

Kaimynų diena. Seniūnija kartu su Kruopių kultūros na-
mais, bendruomene, mokykla ir neįgaliųjų klubu „Ugnelė“ or-
ganizavo renginį Kaimynų dienai paminėti. Jo metu neįgaliųjų 
klubo narės dovanojo muzikinį pasirodymą. Kol vyko rengi-
nys, mokytojos R. Mažeikaitė ir L. Povilaitytė Kruopių kultūros 
namų kiemelio sieną papuošė etnografiniais motyvais. 

Kruopių kultūros namų kiemelio siena prieš ir po puošimo  
etnografiniais motyvais

Eglutės įžiebimas. Lapkričio 29 d. surengta eglutės įžiebi-
mo šventė, kurioje pasirodė kalėdiniai personažai, dovanoję 
žaismingą spektaklį. Mažuosius šventės žiūrovus Kalėdų sene-
lis apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis.

Kruopių seniūnijos eglutės įžiebimas 

Vaikų svajonės. Kaip ir kasmet Kruopių seniūnija dalyvavo 
projekte „Vaikų svajonės“. Socialinė darbuotoja ir žaismingieji 
personažai pasistengė, kad socialinės rizikos šeimų vaikučiams 
dovanėlių įteikimas būtų papuoštas šventine nuotaika.
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Dovanėlės vaikams

Kruopių seniūnijoje apdovanoti šventinio apšvietimo 
konkurso nugalėtojai. Kategorijoje „Įmonių, įstaigų ar orga-
nizacijų pastatas“ apdovanota Kruopių pagrindinė mokykla, 
kurios langus puošė įspūdingi karpiniai. Kategorijoje „Privatus 
gyvenamasis namas su aplink esančia teritorija“ apdovanoti 
P. ir G. Damskiai. Daugiabučių kategorijoje apdovanoti Kruo-
pių daugiabučio namo gyventojai. Šiais metais draugiškai ir 
išskirtinai pasipuošė Akmenės gatvės gyventojai, apdovanoti 
gražiausiai pasipuošusios gatvės kategorijoje.

Bendruomenių ir seniūnaitijų veikla

Kruopių seniūnijoje yra įsikūręs neįgaliųjų klubas „Ugne-
lė“, pirmininkė – Birutė Skuodienė. „Ugnelė“ dalyvauja seniū-
nijos ir rajono renginiuose. Savo projektine veikla mažina neį-
galiųjų atskirtį visuomenėje ir prisideda prie dvasinės ir fizinės 
sveikatos stiprinimo. 

Neįgaliųjų klubas dalyvavo Visuomenės sveikatos rėmimo 
programos projekte ir gautas lėšas panaudojo sporto užsiėmi-
mams organizuoti. 2016 m. neįgaliųjų klube buvo organizuo-
jami aerobikos ir jogos užsiėmimai. 

Neįgaliųjų klubo „Ugnelė“ muzikinis pasirodymas

„Caritas“. „Caritas“ narių ir rėmėjų lėšomis suremontuota 
buvusi „špitolė“ ir įrengti Parapijos namai, kuriuose organi-
zuojami religiniai renginiai, dalijama labdara.

Surengta valandėlė „Auginkime gerumą širdyje“ kartu su 
moksleiviais ir katechetu A. Buivydu. Organizuota advento vaka-
ronė „Atverkime širdies duris adventui“. Šv. Kalėdų proga pasvei-
kintos „Caritas“ narės. „Caritas“ taip pat surinko ir įrengė baž-
nytinių regalijų ekspoziciją, kurioje viešinama istorinė-biografinė 
medžiaga apie Kruopių bažnyčioje tarnystę atlikusius kunigus.

Kruopių bendruomenė. Išrinkta nauja Kruopių bendruo-
menės valdyba. Trečią kartą iš eilės pirmininke perrinkta 

M. Kaminskienė. Bendruomenė savo veiklą nuo 2016 m. pra-
dėjo vykdyti naujose patalpose (buvusiuose Kruopių kultūros 
namuose), kuriomis galės naudotis 11 metų. Patalpose ben-
druomenės tarybos narių ir rėmėjų pagalba buvo įrengtas 
svečių kambarys, perdažytas holas, kuriame įkurdinta kaimo 
buities eksponatų paroda.

Kruopių bendruomenės namai

Bendruomenė kartu su Kruopių seniūnija dalyvavo akcijoje 
„Darom 2016“, kurios metu surinktos šiukšlės Kruopių mieste-
lio tvenkinio pakrantėse ir parko teritorijoje.

Bendruomenė užsiėmė labdaringa veikla ir rūpinosi nepa-
siturinčių gyventojų aprūpinimu būtiniausiais rūbais, avalyne 
ir buities apyvokos daiktais. Labdaros organizatorės – D. Ka-
chabrišvili ir G. Apeikienė.

Bendruomenė prisideda organizuojant renginius, graži-
nant miestelio aplinką; dalyvavo Litexpo rūmuose organizuo-
jamoje bendruomenių mugėje.

Dalyvaudama Vietos bendruomenių rėmimo programoje 
įsigijo lengvai montuojamą lauko prekybos palapinę, kuri nau-
dojama ledų prekybai renginiuose. Bendruomenė 2016 m. 
prekiavo savo gamybos ledais Akmenės ir aplinkiniuose ra-
jonuose organizuojamuose renginiuose, taip savo pavyzdžiu 
skatindama aplinkinių bendruomenių verslumą.

Prekyba ledais

Seniūnaitės R. Gradeckienė ir A. Almanienė – aktyvumo 
pavyzdys. Jos prisideda prie Kruopių seniūnijos renginių orga-
nizavimo, dalyvauja visuomeninėje veikloje, vyksta pas gyven-
tojus ir informuoja seniūniją apie gyventojų problemas. 
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Šapnagių kaimo bendruomenė „Gimtinė“, pirmininkė – 
R. Paulauskienė. Ji taip pat yra Šapnagių seniūnaitė. Kaimo 
bendruomenė Visuomenės sveikatos rėmimo programai patei-
kė paraišką „Aktyvus gyvenimas – sveikatos šaltinis“ ir įsigijo 
daugiafunkcį įrenginį – karstynę vaikams ir paaugliams. Taip 
pat bendruomenė savo jėgomis įrengė vaikų žaidimų tiltelį.

Literatūrinė-muzikinė popietė. Pavasarį Šapnagių gyven-
tojams organizuota literatūrinė-muzikinė popietė su Akmenės 
rajono poetu K. Krenciumi. Poetas dalijosi mintimis apie savo 
kūrybą ir papasakojo apie savo išleistas knygas „Ateik tu lietui 
lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“. Atliko pagal savo kūrybą  
sukurtas dainas. 

Poetas Kęstutis Krencius Šapnagiuose

Šv. Velykos Šapnagiuose

Šv. Velykos. Kiekvienais metais antrą šv. Velykų dieną vai-
kai ir suaugę renkasi į renginį „Per laukus ir klonius Velykos 
atėjo“. Šventės metu kalbama apie šv. Velykų papročius ir tra-
dicijas, žaidžiama, menamos mįslės, deklamuojami eilėraščiai. 

Pats smagiausias renginio akcentas – kiaušinių ridenimas ir 
nugalėtojo „Karaliaus“ apdovanojimas.

Šapnagių Vasaros šventė. Kasmet Šapnagių parke vyksta 
tradicinė kaimo vasaros šventė. Renginio metu pasidžiaugia-
ma nuveiktais darbais, apdovanojamos gražiausios sodybos, 
sukakčių ir garbingų jubiliejų progomis pasveikinami gyvento-
jai. Šventinį vakarą papuošia gyvos muzikos gegužinė ir vidur-
nakčio laužas.

Koncertas mamai. Organizuotas renginys „Tau, mano 
mama“. Mamas džiugino nuoširdžios vaikų dainos, eilėraščiai 
ir Šapnagių bibliotekoje vaikų rankomis pagaminti darbeliai. 

Koncertas mamai Šapnagiuose

Spaigių bendruomenė. Bendruomenės pirmininkė – 
A. Rimkutė. Spaigių seniūnaitis – G. Lalas. Spaigių seniūnaitis 
yra aktyvus policijos rėmėjas ir Spaigių bendruomenės na-
rys. Visada prisideda prie Kruopių vasaros šventės sportinių 
varžybų organizavimo. G. Lalas bendradarbiauja su seniūnija 
sprendžiant įvairias Spaigių gyventojų problemas (medžių ge-
nėjimo, apšvietimo, kelių būklės ir kt.).

Bendruomenė parengė projektus Visuomenės sveikatos 
rėmimo programai, Kaimo bendruomenių rėmimo programai 
ir Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programai. Iš 
projekto lėšų baigta aptverti vaikų žaidimų aikštelė, įsigytas 
sporto inventorius ir dalyvauta ateitininkų veikloje. 

Taip pat dalyvauta akcijoje „Darom 2016“ ir sutvarkyta 
Spaigių kaimo vaikų žaidimų aikštelės ir daugiabučio namo 
teritorija.

Kruopių ateitininkai
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Seniūnas Rimvydas Juozapavičius

Veiklos administravimas. Seniūnijoje dirba 12 darbuotojų: 
6 savivaldoje, 5 socialiniai darbuotojai, 1 kapinių prižiūrėtojas.

Išduotų dokumentų skaičių dinamika

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu deklaruoti 
gyvenamąją vietą, skaičius

Atsakyta į 6 gyventojų raštu pateiktus prašymus, paruošti 
ir išsiųsti 504 raštai įstaigoms. Užregistruoti 328 gauti doku-
mentai. Priimtas 21 seniūno įsakymas veiklos organizavimo, 
27 – atostogų ir komandiruočių, 9 – personalo klausimais. 
Sudarytos 53 darbų sutartys (viešieji darbai), 843 visuomenei 
naudingų darbų sutartys.

Projektinė veikla. 2016 m. Naujojoje Akmenėje senos au-
tobusų stoties vietoje buvo pastatytas prekybos centras „Ju-
poja“ ir nauja moderni autobusų stotis, atitinkanti šių dienų 
reikalavimus, patogi naudotis keleiviams ir aptarnaujančiam 
personalui.

Viešojoje erdvėje tarp Respublikos ir Ramučių gatvių gy-
venamųjų daugiabučių namų buvo tęsiami poilsio oazės įren-
gimo darbai. Ant kalnelio šiaurinio šlaito buvo vykdoma lauko 
arenos su sėdimomis vietomis statyba. Dviračių sporto ais-
truoliams įrengta BMX dviračių trasa. Aptverti aikštynai gim-
nastikos, futbolo, krepšinio ir teniso mėgėjams. Seniūnija pa-
sportuoti ir pasimankštinti mėgstantiems miesto gyventojams 
surinko ir sumontavo lauko treniruoklių. Mieste tai jau antra 
tokio tipo aikštelė, kviečianti aktyviai leisti laisvalaikį.

Lauko treniruoklių aikštelė

Mieste tęsiami pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimo darbai. 
Nauja danga paklota Ramučių gatvėje, link daugiabučio namo 
Nr. 9 ir Nr. 11, ties VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pa-
galbos centru, S. Neries gatvės ir Vytauto gatvių atkarpose. Gy-
ventojų saugumui įrengtas pėsčiųjų takas Respublikos g. atkarpo-
je link laidojimo namų. Pradėti takų dviratininkams ir pėstiesiems 
įrengimo darbai šalia Respublikos g. daugiabučių namų Nr. 1 ir Nr. 
3, ties vaikų lopšeliu-darželiu „Atžalynas“.

V. Kudirkos g. 1 daugiabutis po renovacijos

Mieste ne pirmus metus vyksta daugiabučių namų reno-
vacija. Visi daugiabučiai namai pastatyti iki 1993 m. Tuo metu 
rajone dominavo plytų mūro ir stambiaplokščių daugiabučių 
namų statyba. Namai pastatyti pagal žemus energinio efekty-
vumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos 
techninės priežiūros vis prastėjo. VšĮ „Akmenės būstas“ duo-
menimis, dažniausiai gyventojai atsisako modernizavimo, nes 
nesutaria dėl investicinio plano sprendinių arba nenori prisi-
imti įsipareigojimų, tenkančių už modernizavimą. Dar keletas 
daugiabučių yra negavę banko pritarimo modernizavimui, nes 
gyventojų įsiskolinimai už komunalines paslaugas viršija 10 
proc. Nepaisant visų sunkumų, 2016 m. ir toliau tęsėsi daugia-
bučių namų renovacijos procesas. „Šiltai apsirengė“ daugia-
bučiai namai: V. Kudirkos g. 1, 3, Respublikos g. 1, Žalgirio g. 7, 
Taikos g. 4A ir Ramučių g. 2 bei 3.

Išlaidų už daugiabučių namų patalpų šildymą  
2016 m. sausio–lapkričio mėn. vidurkiai

Eil. nr. Taupus namas Vidurkis 
Eur/m²

Eil. 
nr. „Šaltas“ namas Vidurkis 

Eur/m²

1. V. Kudirkos g. 20 0,32 1 Žalgirio g. 1 3,44

2. V. Kudirkos g. 22 0,35 2 Žalgirio g. 5 2,10

3. Respublikos g. 24 0,39 3 Žalgirio g. 25 2,03

4. Ramučių g. 39 0,41 4 Žalgirio g. 3 2,00

5. V. Kudirkos g. 8 0,46 5 Vytauto g. 4 1,99

6. Respublikos g. 1 0,51 6 Ramučių g. 12 2,66

7. Ramučių g. 33 0,55 7 Žalgirio g. 7 1,67

8. V. Kudirkos g. 1 0,55 8 Žalgirio g. 17 1,60

9. Žalgirio g. 26 0,56 9 Lazdynų 
Pelėdos g. 11 1,57

10. Nepriklausomybės al. 2B 0,56 10 Žalgirio g. 31 1,52

Vidurkis 0,47 2,06

Dar nemaža dalis visuomenės abejoja daugiabučių namų 
renovacijos tikslingumu, tačiau „skaičių kalba“ išraiškinga.
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Žaismingi žydintys gėlių akcentai puošia miesto viešąsias erdves

Seniūnija toliau tęsė lauko žaidimų įrenginių statymo 
darbus, įrengtos dvi žaidimų aikštelės Respublikos g. 23 ir 
25 namų kiemuose. Mieste „tankinamas“ poilsio aikštelių su 
naujais suoleliais ir šiukšliadėžėmis tinklas. Viešose erdvėse 
atsirado daugiau naujų gėlynų ir pavienių žydinčių akcentų. 
Vien L. Petravičiaus aikštė papildyta 58 gėlių vazonais. Viešų-
jų darbų programos metu suremontuotas pėsčiųjų takas tarp 
Respublikos g. daugiabučių 7 ir 9 namų.

Įsimintini renginiai. Prieš šv. Velykas Teritorijų planavimo, 
architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos V. Martinai-
tienės iniciatyva miesto centrinėje dalyje buvo marginami 
velykiniai akcentai. Šiam procesui aktyviai talkino mokytojos 
R. Almanis, M. Kumpikevičiūtė ir Naujosios Akmenės muzikos 
mokyklos dailės klasės mokiniai.

Mokytoja R. Almanis susikaupimo akimirką

Pratęstas Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plė-
tojimo projektas, kurio tikslas – skatinti jaunuolių iniciatyvą, 
suteikiant teigiamą socialinį vaidmenį per veiklą ir santykį su 
aplinka. Projekto metu vaikai gamino inkilus, vaikų gynimo 
šventėje dekoravo juos, o po to padėjo įkelti į medžius.

Greitai įkurtuvės

Gera šokių kolektyvo „Alsa“ atstovų nuotaika

Rugpjūčio 12–15 d. vyko prasminga ir įspūdinga Naujosios 
Akmenės miesto šventė. Sulaukėme gausaus būrio bendruo-
menės narių ir svečių. Šventę atidarė Kultūros rūmuose sureng-
ta D. Sutkuvienės tapybos darbų paroda. Antrą šventės dieną 
startavo dviračių žygis. Vakare po atviru dangumi vyko kino 
festivalis „Sidabrinės gervės 2016“. Šventiškiausi renginiai vyko 
Žolinių dieną: miesto centre organizuotos sportinės varžybos, 
amatų mugė, programa vaikams. Vidurdienį Naujosios Akme-
nės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje vyko Žolinių atlaidai. Prie 
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bažnyčios eksponuotos įspūdingo grožio gėlių kompozicijos 
„Žolynų karalienės“, sukurtos iš pievų žolynų, gėlių, vaisių ir 
uogų. Po iškilmingo šventės atidarymo bendruomenę džiugino 
įspūdingi koncertai. Koncertavo geriausi rajono meno atlikėjai ir 
svečiai: M. Kavaliauskas, Ž. Žvagulis, grupė „69 danguje“, Povilas 
Meškėla ir grupė „Rojaus tūzai“. Šventę vainikavo fejerverkai.

L. Petravičiaus aikštėje šurmuliavo smagus kermošius ir 
vyko žemės ūkio technikos paroda. Rudeniškais pasirodymais 
džiugino liaudiškos muzikos kapela „Liepa“ iš Papilės, Naujo-
sios Akmenės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, lopšelio-darželio 
„Buratinas“, vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“, vaikų dienos 
centro „Vaiko kelias“ ugdytiniai.

Skambėjo ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojo S. Ba-
čiulio daina, dėkota visiems rudens lauko ekspozicijos „Ratuotas 
ruduo“ dalyviams. Po iškilmingų Akmenės rajono ūkininkų žemės 
ūkio technikos parados išlydėtuvių „Rudens kermošių 2016“ už-
baigė svečiai iš Aucės (Latvijos respublika) – kapela „Auce“.

Miesto šventę pamėgo miestiečiai ir svečiai

Kartu su Savivaldybės administracija organizuotas Aplin-
kos šventinio apšvietimo konkursas. Aktyviai konkurse daly-
vavo Naujosios Akmenės miesto bendruomenė.

Aplinkos šventinio apšvietimo konkurso prizininkai

Kategorija „Įmonių, įstaigų ar organizacijų pastatas“:
1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras.
2. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai.
3-4. Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.
3-4. Audronės Katilienės prekybos įmonė.
Kategorija „Privatus gyvenamasis namas su aplink esančia 

teritorija“:
1-2. Klykolių g. 38, D. ir P. Rozgiai.
1-2. Klykolių g. 29, A. ir A. Klimai.
3. Karpėnų g. 10, L. Vechova ir S. Vilkas.
3. Karpėnų g. 11, L. ir I. Bauer.
3. Gedimino g. 34, A. ir R. Prišmontai.
Kategorija „Daugiabutis gyvenamasis namas“ – Nepriklau-

somybės al. 21-3, V. ir V. Andriuškos.
Paskatinamieji prizai: Taikos g. 17, J. ir P. Kovaliovai; Gedi-

mino g. 9, I. ir S. Janeliūnai; Vegerių g. 2, V. ir S. Grikštai.

Kalėdinės eglės įžiebimas. 
I. Suchodimcovienės dėka pa-
sikeitė ne tik kalėdinės eglutės 
išvaizda, bet naujai papuošta ir 
visa L. Petravičiaus aikštė, UAB 
„Viking Industrier“ padėjo pa-
statyti Kalėdų senelio namelį. 
Šventės metu linksmino Savi-
valdybės kultūros centro savi-
veiklininkai, parodytas spekta-
klis „Belaukiant Kalėdų“, gražių 
dainų padovanojo atlikėjas 
Mino, dangų nušvietė gau-
sūs fejerverkai. Maltos ordino 
Akmenės skyriaus atstovai ir 
savanoriai organizavo labda-
ringą akciją „Maltiečių sriuba“.

Kalėdinė Naujosios Akmenės miesto eglė džiugino „namiškius“ ir svečius

SENIŪNAITIJOS 

Seniūnaičių veiklą vykdo 5 seniūnaičiai: Senamiesčio seniū-
naitija – R. Butavičienė; V. Kudirkos seniūnaitija – G. Strazdaus-
kienė; Respublikos seniūnaitija – J. A. Januitienė; Ramučių se-
niūnaitija – A. Leliukas; Naujamiesčio seniūnaitija – R. Znutas.

Seniūnaičiai dalyvauja seniūnijos veikloje sprendžiant 
miesto bendruomenės ir seniūnaitijos klausimus, teikia raci-
onalius pasiūlymus tvarkant miesto teritoriją. 2016 m. įvyko 
dvi seniūnaičių sueigos. Seniūnaičiai buvo pakviesti dalyvauti 
Savivaldos dienoje, miesto šventėje, valstybinėse šventėse ir 
kituose renginiuose.

Respublikos seniūnaitės J. A. Januitienės iniciatyva mies-
te buvo pradėtos organizuoti Kaimynų dienos, skirtos kurti 
draugišką miesto gyventojų aplinką, puoselėti bendruomeniš-
kumą, miesto bendruomenės narius ir organizacijas įtraukti į 
visuomeninį gyvenimą.

Respublikos seniūnaitijoje Kaimynų diena vyko gegu-
žės 29 d. Susirinko gausus būrys kaimynų ir svečių. Beržyno 
paunksmėje šurmuliavo amatininkų mugė, vyko savos gamy-
bos patiekalų degustacija, organizuoti žaidimai suaugusiems ir 
vaikams. Apie naujus sumanymus ir numatomus atlikti darbus 
Respublikos gatvės teritorijoje kalbėjo meras V. Mitrofanovas, 
mero pavaduotojas A. Nicius.
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Meras palaikė iniciatyvą ir ragino visas Savivaldybės seniūnijas, 
miestų, kaimų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, pa-
vienius aktyvius žmones prisidėti prie projekto ir organizuoti Kai-
mynų dieną, kuri kaip tarptautinė šventė minima gegužės 27-ąją. 

Respublikos g. seniūnaitė J. A. Januitienė

Senamiesčio seniūnaitijos Kaimynų diena prie Kultūros rūmų

Birželio 4 d. popietę į Senamiesčio seniūnaitijos Nepriklau-
somybės gatvės pikniką susirinko gausus būrys kvartalo gyven-
tojų. Susirinkusieji mėgavosi atlikėjo M. Petrausko dainomis. 
Mažųjų laukė aeronautikos modeliukų parodomieji skrydžiai, 
batutai ir pripučiamos pilys, jie taip pat kartu piešė, jų darbai 
papuošė skverą prieš Kultūros rūmus.

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, BENDRUOMENĖS

Svarbūs įvairių bendrųjų socialinių paslaugų savivaldybės gy-
ventojams teikėjai yra ir nevyriausybinės organizacijos, kurios išreiš-
kia atskirų socialinių grupių asmenų individualius poreikius. Savival-
dybėje socialinėje srityje veikia 16 nevyriausybinių organizacijų.

Sėkmingai veiklą vykdo ir miesto nevyriausybinės organi-
zacijos, bendrijos. Tai LPS bendrija „Bočiai“ (vadovė A. Žakie-
nė), aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės rajono filialas ir 
klubas „Likimas“ (vadovė J. Paulauskienė), sutrikusio intelekto 
žmonių globos draugija „Akmenės viltis“ (vadovė D. Mažėlie-
nė), Akmenės rajono artrito draugija (vadovė O. Pivorienė), 
Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių 
su negalia bendrija (vadovė K. Pušinova), Telšių vyskupijos 
Naujosios Akmenės parapijos „Caritas“ (vadovas klebonas 
O. Jurevičius), sutrikusios psichikos žmonių globos draugi-

ja (vadovė L. Stačkauskienė), Alzheimerio klubas „Memora“  
(vadovas A. Žičkus), diabeto klubas „Sadutė“ (vadovė I. Ba-
labekovienė), labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ filialas 
vaikų dienos centras „Vaiko kelias“ (vadovė L. Jocienė), Lietu-
vos raudonojo kryžiaus draugijos Akmenės skyrius (vadovė 
V. Karalienė), Akmenės krašto Parkinsono bendrija (vadovė 
D. Rudienė). Daugiausia jos teikia socialines paslaugas neįga-
liems, senyvo amžiaus asmenims.

Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“. Šeštaisiais 
klubo gyvavimo metais  klubo narės liko ištikimos siekiui to-
bulinti save ir pasaulį. Dvasinis, kultūrinis, fizinis tobulėjimas, 
vertybių puoselėjimas, kūrybiškumo ugdymas ženklino rengi-
nius ir turtino laisvalaikį.

Dalyvauta tradiciniuose renginiuose: akcija „Darom“, rengi-
nys Vaikų gynimo dienai, Žolinė ir „Rudens kermošius“, nauja-
metinis vaidinimas. Vaikų gynimo dieną klubo moterys šventė 
kartu su Dabikinės specialiosios mokyklos vaikais. Miesto šven-
tėje pelnė apdovanojimą už „Žolynų karalienę“. „Rudens ker-
mošiuje“ rinko aukas onkologine liga sergančio Dovydo šeimai 
paremti. Naujametinį spektaklį – A. Gudelio pjesę „Kur iškeliavo 
milžinai“ parodė Naujosios Akmenės kultūros rūmų scenoje. 

„Akmenietės“ rudens kermošiuje
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Surengta akcija, skatinanti profilaktiškai tikrintis sveikatą. 
Su MEDICINA PRACTICA laboratorija sutarta dėl galimybės pa-
sidaryti kraujo tyrimus vitamino D ir geležies kiekiui nustatyti, 
organizuotas susitikimas su psichologe R. Mokusiene. Šiemet 
klubo gretas papildė naujos narės. Užmegzti ryšiai su moterų 
klubu iš Donecko (Ukraina).

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės 
viltis“. Bendrijos būstinėje siekiama paįvairinti lankytojų gy-
venimą, organizuojant laisvalaikį, poilsį, užimtumą, kultūrinę, 
meninę ir sportinę veiklą.

Kiekvieną dieną bendriją lanko 10 asmenų su negalia. 
Bendriją lankantys jaunuoliai mokosi gaminti maistą, naudo-
tis kompiuteriu, muzikuoti. 2016 m. aplankyti: Trakai, Druski-
ninkai, Anykščiai, Merkinė, Venta, Akmenės krašto muziejus, 
Naisiai, Šventoji, Duobelė, Aucė, Papilė.

„Akmenės viltis“ tęsia bendradarbiavimą su savo 
ilgamečiais draugais iš Duobelės neįgaliųjų centro „Solis“, Ven-
tos socialinės globos namų 19-ta šeimyna, muzikos mokykla, 
viešąja biblioteka. Mišrus jaunuolių ansamblis, vadovaujamas 
A. Gulbino, koncertuoja įvairiuose renginiuose. Jaunuoliai taip 
pat lanko dailės ir keramikos studijas.

Svečiuojantis Latvijos Respublikos Duobelės neįgaliųjų centre „Solis“

LPS Naujosios Akmenės miesto bendrija „Bočiai“. Bendrija 
„Bočiai“ savo veiklą vykdo nuo 1991 m., plėtoja kultūrinę veiklą, 
skatina pagyvenusių žmonių integraciją į visuomeninį gyvenimą, 
bendravimą ir užimtumą. 2016 m. daugiau kaip 4 500 rajono 

bendruomenės narių, senyvo amžiaus žmonių galėjo dalyvauti 
bendrijos „Bočiai“ organizuotuose renginiuose, koncertuose. 
„Bočių“ kolektyvas dalyvavo puošiant Naujosios Akmenės mies-
to šventei skirtą „Žolynų karalienę“. Koncertavo renginyje. Ben-
drijos kolektyvas su koncertine programa dalyvavo Žemaitijos 
krašto „Bočių“ sąskrydyje „Suekem žemaite i būri“ Kretingoje. 
Prieš sąskrydį aplankytos Kretingos bažnyčios ir „Nykštukų kai-
me“ įkurdinta kaimo turizmo sodyba „Vienkiemis“.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos 
žmonių su negalia bendrija įgyvendino Socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ir visuomenės sveikatos rėmi-
mo specialiosios programos projektus. Veikė meninių gebė-
jimų „Darbščiųjų rankų“, skaitovų, fotobūreliai. Organizuotos 
paskaitos sveikatos ir fizinio aktyvumo temomis, vyko teoriniai 
ir praktiniai užsiėmimai, paruoštas fotografijų albumas, orga-
nizuoti geriausių skaitovų konkursai.

„Maisto bankas“ dalyvavo organizuojamose akcijose, su-
rinktus maisto produktus dalijo skurdžiai gyvenantiems, ser-
gantiems asmenims.

Nuolatos prižiūrimi, lankomi gulintys ir sunkiai judantys 
bendrijos nariai. 

Jaunieji maltiečiai mokosi gaminti žvakes

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos jaunųjų mal-
tiečių veikla. Maltos ordino pagalbos tarnybos Vaikų dienos 
centrą Naujojoje Akmenėje lanko 15 vaikų: 12 jų – iš sociali-
nės rizikos grupės šeimų. Vaikams teikiamos dienos socialinės 
priežiūros paslaugos, organizuojamas nemokamas maitini-
mas, teikiama pagalba ruošiant namų darbus. Centre vaikams 
taip pat siūlomi įvairūs būreliai.

Jaunieji maltiečiai ištisus metus lankė ir karštus pietus į 
namus nešė 12-ai žmonių. Tris jaunųjų maltiečių lankytus 
senelius filmavo LRT televizija, reportažai buvo rodomi per 
televiziją.

Spalio 1-ąją maltiečiai jau 4 kartą organizavo Senjorų die-
nai skirtą renginį, kuriuo buvo siekiama apgaubti senjorus dė-
mesiu ir skleisti žinią, kad kartų bendravimas – didelė dovana 
tiek jaunam, tiek pagyvenusiam. Paramos akcijos „Maltiečių 
sriuba“ metu surinkti 909 Eur. Už šias lėšas visus 2017 m. ir vėl 
bus maitinami vieniši ir skurdžiai gyvenantys miesto seneliai.

2016 m. V. Jasevičienė apdovanota už aktyvią socialinę vei-
klą Ministro Pirmininko padėkos raštu, o už indėlį, gerinant 
vaikų ir jų šeimų socialinę adaptaciją bei integraciją – 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka.

Bendrijos nariai „judina“ Puntuko akmenį



103

NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA

Gyventojai (sausio 1 d.)

  Gimimai      Mirtys

Gyventojai pagal amžių

Nedarbo lygis, %
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Seniūnė Viktorija Malinauskienė
Veiklos administravimas. Naujosios Akmenės kaimiškoji 

seniūnija vykdė viešąsias paslaugas, gerino gyvenimo kokybę 
seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, siekė kurti sveiką, sau-
gią ir švarią aplinką. Buvo tvarkomos seniūnijos kaimų terito-
rijos, parkai, paplūdimiai, kapinės. Alkiškių, Klykolių ir Vegerių 
kaimų kapinėse perrūšiuota ir išvežta perdirbti 65 t bioskai-
džių atliekų, nupjauta 30 avarinių medžių Alkiškių kapinėse, 
įrengti 5 nauji informaciniai stendai su kapinių priežiūros tai-
syklėmis. Teritorijų aplinka buvo tvarkoma pasitelkiant gyven-
tojus, gaunančius piniginę socialinę paramą, ir pagal Viešųjų 
darbų programą įdarbintus asmenis.

Gyventojams išduoti 394 įvairios paskirties dokumentai, 
atlikti 165 notariniai veiksmai, per 13 socialinės paramos 
teikimo komisijos posėdžių 
apsvarstyta 80 šeimų, gau-
nančių socialinę paramą, 
padėtis, aplankyti ir pa-
sveikinti 9 senoliai, sulaukę  
85-ojo gimtadienio, da-
lyvaujant projekte „Vaikų 
svajonės“ išpildyta 11 vaikų 
svajonių. Seniūnijai talkino 6 
bendruomenių pirmininkai ir  
6 seniūnaičiai.

Kapinių prižiūrėtoja V. Stanienė 
ir Menčių k. bendruomenės 

pirmininkė prie naujai įrengto 
stendo (iš dešinės į kairę)

Projektinė veikla. Vykdant Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos finansuotą projektą „Bendruomeniškumo ugdy-
mas ir amatų skatinimas bendruomenėje „Klykolių sodžius“ 
pasodinta daugiau kaip 150 medelių ir įrengti gėlynai, atnau-
jinta poilsio zona, sutvarkytos viešosios erdvės, nupirktas žo-
lės pjovimo traktorius. Organizuoti floristikos, žvakių liejimo, 
vilnos vėlimo ir tapybos mokymai. Įgyvendinant Savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finan-
suotą projektą „Ne vien duona esame sotūs“ buvo organizuo-
tas seminaras sveikos mitybos tema, nupirktas stalo teniso 
žaidimo inventorius. 

Klykoliškiai prie įsigyto žolės pjovimo traktoriuko

Meno ir sporto šventė „Draugystės tiltai 2016“

Kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų klubas „Žėrutis“ pagal 
įgyvendintą projektą „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo pro-
pagavimas neįgaliųjų klube „Žėrutis“ įsigijo skalbimo ir siuvi-
mo mašinas, šiaurietiško ėjimo lazdas, rengė sveikatos popie-
tes ir išvykas.

Įsimintini renginiai. Liepos 2 d. Alkiškiuose vyko tradicinė 
seniūnijos bendruomenių meno ir sporto šventė „Draugystės 
tiltai 2016“. Praleisti karštą vasaros dieną drauge ir pasivaržyti 
atvyko bendruomenių atstovai iš Kivylių, Ramučių, Sablauskių, 
Menčių ir Alkiškių. Šventė prasidėjo gražia eisena, bendruo-
menių prisistatymais. Varžytasi tinklinio, krepšinio baudų mė-
tymo, smiginio, rankų lenkimo rungtyse, estafetėje. Dalyviai 
rungtyniaudami atsigaivino „šlapiame tunelyje“. Daugiausia 
baudų įmetė V. Sereikienė ir D. Dijokas, smiginio rungtyje lai-
mėjo V. Sereikienė ir A. Mačys, lenkiant ranką stipriausi buvo 
D. Mačienė ir D. Dijokas, traukiant virvę laimėjo alkiškiečių ko-
manda, kivyliškiai nugalėtojais tapo estafetės rungtyje ir tinkli-
nio varžybose.

Jaunieji šventės „Draugystės tiltai 2016“ dalyviai

Vasarą vykusio gražiausiai tvarkomos aplinkos apžiūros-
konkurso komisija vertino pateiktas keturias seniūnijos gyven-
tojų sodybas. Gražiausiai tvarkoma pripažinta I. ir S. Zubavičių 
sodyba Kivylių kaime, kurioje sutvarkytas kiekvienas sodybos 
kampelis, gausu etnografinių akcentų, akmens ir želdinių deri-
nių, maloniai nuteikia vandens čiurlenimas. Paskatinti gražiai 
aplinką susitvarkę J. ir A. Beržunskiai Alkiškių kaime. Paminėti 
Ramučių kaimo gyventojai R. ir S. Tamašauskai. Džiugu, kad 
seniūnijos sodybose daugėja grožio salelių.

Aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros-konkurso verti-
nimo komisija šventiškiausiai ir gražiausiai apšviestų sodybų 
nugalėtojais pripažino I. ir M. Mikalauskus (Sablauskių k.), D. ir 
R. Kundrotus (Alkiškių k.), I. ir P. Naumovus (Ramučių k.), N. ir 
L. Gurejevus (Klykolių k.), D. ir G. Dačius (Kivylių k.). Labai gra-
žiai buvo papuošta J. ir E. Lukošių sodyba Kanteikiuose.
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Socialiai remtinų ir stebimų šeimų vaikus aplankė Kalė-
dų senelis ir Snieguolė – Alkiškių kultūros namų darbuotoja 
E. Narkuvienė ir Neįgaliųjų klubo „Žėrutis“ pirmininkė I. Levi-
nienė. Dovanėlėms lėšų skyrė Savivaldybės administracija. 

Kalėdų Senelis aplankė vaikučius Kivyliuose 

Seniūnaitijos. Seniūnija suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Alkiš-
kių seniūnaitija – I. Levinienė, Kivylių – R. Grinienė, Klykolių – 
A. Plienienė, Vegerių – A. Raudys, Sablauskių – R. Krištopaitie-
nė, Ramučių – V. Mitrofanovas. Seniūnaičiai padėjo seniūnijai 
spręsti iškilusias problemas, organizuoti visuomenei naudin-
gą veiklą, šventes bei renginius, tvarkyti aplinką. Seniūnaičiai 
bendrauja su bendruomenių pirmininkais, vieni kitiems pade-
da. I. Levinienė aktyviai dirbo kartu su Alkiškių kultūros namų 
darbuotoja E. Narkuviene, R. Grinienės dėka gražėjo Kivylių 
kaimo teritorija, A. Plienienė kvietė bendruomenės narius 
mokytis naujų amatų, R. Krištopaitienė atsakingai organizavo 
visuomenei naudingą veiklą Sablauskių kaime, A. Raudys pa-
dėjo bibliotekos vedėjai.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ,  
BENDRUOMENIŲ VEIKLA

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų 
klubas „Žėrutis“, pirmininkė I. Levinienė. Klubas savo veikla 
siekė glaudesnio, šiltesnio tarpusavio bendradarbiavimo, ge-
ranoriškumo ir bendruomeniškumo tarp aplinkinių kaimų 
bendruomenių ir juose gyvenančių neįgalių asmenų. Klubui 
metai buvo turtingi renginių, švenčių, išvykų. Su klubo narių 
pagamintais rankdarbiais ir suvenyrais dalyvauta kasmetinėje 
neįgaliųjų šventėje „Tau, Vilniau“. 

Rugpjūčio 27 d. Alkiškių kultūros namų kiemelyje surengta 
sveikatingumo popietė „Būk sveikas“, kurią nuotaikinga humo-
reska „Renkuosi sveikatą“ pradėjo naujai suburta Alkiškių kul-
tūros namų humoro grupė „Kaimynai“, vadovaujama E. Nar-
kuvienės. Apie sveiką gyvenimo būdą kalbėjo bendruomenės 
slaugytoja A. Skališienė. 

Dainininkė V. Katunskytė koncertuoja Alkiškiuose (pirma iš dešinės)

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga surengtoje 
popietėje pagerbti senjorai, Mokytojų dienos proga pasveikin-
tos buvusios mokytojos K. Jenkienė ir S. Meižienė.

Metų palydėtuvių popietėje klubo pirmininkė I. Levinienė 
priminė, ką klubas nuveikė per metus, kur keliavo, kokiose 
veiklose dalyvavo. Susirinkusiems koncertavo Naujosios 
Akmenės miesto bendrijos „Bočiai“ mišrus choras, eiles skaitė 
A. Žakienė, linksmas istorijas pasakojo P. Venckus. Dovanų ne-
gailėjo Kalėdų senelis.

Kalėdų senelis su klubo „Žėrutis“ nariais

Alkiškių kaimo bendruomenė, pirmininkas V. Juozapavi-
čius. Alkiškių kaimo bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų 
dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dieną. Alkiškiečiai buvo pakviesti į susiti-
kimą su „Misija Sibiras 2015“ dalyviu T. Martinaičiu. Vasaros 
šventėje „Joninių gegužinė“ V. Juozapavičius pasveikino Jani-
nas ir Jonus, apdovanojo Alkiškių kaimo gražiausių sodybų sa-
vininkus. Skambiomis dainomis džiugino Sablauskių bendruo-
menės mėgėjų liaudiškos muzikos ansamblis „Šventupėlė“.

Gruodžio 5 d. Alkiškių kaimo aikštėje įžiebta Kalėdų eglutė. 
Palydint metus ikimokyklinio amžiaus vaikams suorganizuota 
šventė „Prie Kalėdų eglutės“.

Užgavėnės Alkiškiuose

Alkiškiečiai ugninio gaidžio metus pasitinkant
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Kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“, pirmininkė 
E. Kateivienė. Bendruomenė organizavo popietes įvairaus am-
žiaus gyventojams temomis „Kas yra priklausomybė?“, „Svei-
kas gyvenimas – sveika mityba“, diskutuota su senjorais apie 
vaikų ir anūkų elgesį šeimoje. Tradicinėje vakaronėje „Bendra-
vimas – sveikata“ bendruomenės nariai pasidalijo patirtimi ir 
patarimais, kaip stengiasi išsaugoti sveikatą. 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo šventėje „Draugys-
tės tiltai 2016“. Talkoje „Darom 2016“ aplinką tvarkė šeimos su 
vaikais ir anūkais. Dideli pagalbininkai prižiūrint sporto aikštyną 
ir Ramučių tvenkinio aplinką buvo A. Diemontas, A. Nocius, I. ir 
A. Stulpinai, D. ir V. Norkai. Šventėje „Rudens kermošius 2016“ 
apdovanoti aktyviausi bendruomenės nariai: A. Diemontas, 
V. Mitrofanovas, D. Dijokas, A. Badaukienė, A. Čerpienė, I. ir 
A. Stulpinai, V. ir Č. Žagarai.

Ramučiai šventei pasiruošę

Geriausias Ramučių bendruomenės sportininkas D. Dijokas (centre)

Kivylių gyvenvietės bendruomenė, pirmininkė R. Kris-
tinaitienė. Vykdydami projektą „Gyvenimo taku – sportiniu 
žingsniu“ organizavo sporto žaidimų popietę vaikams, teniso 
ir tinklinio vakarus, įsigijo priemonių estafetėms. 

Liepos 6-ąją tradiciškai rinkosi prie paminklo Lietuvos Didžia-
jam kunigaikščiui Kęstučiui. Šią dieną paminėjo ne tik giedodami 
tautišką giesmę, bet ir dainavo, bendravo ir džiaugėsi susitikimu. 

Teniso vakaras Kivyliuose

Žolinė – tradicinė šventė Kivyliuose su maldomis bažnyčio-
je, koncertu ir kasmet vis kitus talentus atskleidžiančiu konkur-
su. Bendruomenės valdyba paruošė gražius suvenyrus, kuriais 
apdovanojo kiekvieną atėjusį į atlaidus. Skaniausio pyrago, 
torto konkurso nugalėtoja pripažinta G. Vozbinienė. 

Kivylių bendruomenė buvo pakviesta į P. Stalionio koncer-
tą, metus užbaigė išvyka į Šiaulių dramos teatrą.

Kivyliuose nušvito nepaprasta žaliaskarė. Žemės ūkio ben-
drovių „Kontaktas“ ir „Pipiriai“ pagalba padarytas Kalėdų eglu-
tės metalinis karkasas. Eglutės įžiebimo vakare vaikai dekla-
mavo eilėraščius, dainavo daineles, spėjo mįsles.

Klykoliškės Kretingoje

Kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“, pirmininkė 
A. Plienienė. Bendruomenė 2016 metus vainikavo aktyvia vei-
kla, kūrybiškai vykdydama projektinę veiklą. Vienintelė ben-
druomenė iš visos seniūnijos gavo finansavimą iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Bendruomenė skatino amatų 
patrauklumą, stengėsi kaimo žmones įtraukti į įvairią veiklą. 
Savivaldybės meras apdovanojo bendruomenę prizu kaip „Ra-
cionaliausią bendruomenę“. 
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Minint kaimo bendruomenių metus dalyvauta „Tarptau-
tinėje vietos bendruomenių mugėje“, diskusijoje „Verslo bei 
socialinio verslo plėtros galimybės vietos bendruomenėse“. 
Turint geras patalpas dažnai priimti svečiai, norintys apžiūrė-
ti muziejų, pasimokyti lieti žvakes, pasidalinti darbo patirtimi 
dirbant visuomenei naudingą darbą. Bendruomenės nariai 
ženkliai prisidėjo prie savo kaimo aplinkos tvarkymo ir graži-
nimo, dalyvavo talkose. Net 33 gyventojai įsijungė į 150 tujų 
sodinimo akciją.

Vasarą klykoliškiai buvo išvykę į Palangą ir Ventspilį. Rudenį 
organizuota vakaronė, į kurią buvo pakviesti kaimynai iš Kivy-
lių kaimo, padėkota darbščiausiems bendruomenės nariams, 
surengta parodėlė, kurioje buvo galima pamatyti tapybos, vil-
nos vėlimo, nėrimo vąšeliu darbus bei netradiciniu būdu mar-
gintus kiaušinius. Vakarą vedė R. Vorienė, koncertavo muzikos 
mokyklos mokytojų kapela, vadovaujama A. Gulbino. 

Klykoliškiai tujų sodinimo talkoje

Tapybos mokymai Klykoliuose

Menčių kaimo bendruomenė, pirmininkė S. Šimkienė. Men-
čių kaimo bendruomenė prižiūrėjo Menčių paplūdimį, tvarkė 
savo kaimo aplinką. 

Pati mažiausia kaimo bendruomenė noriai dalyvauja kitų 
bendruomenių, seniūnijos organizuojamuose renginiuose. 
Naujųjų metų sutikti buvo susirinkę į savo kultūros namus, 
mažuosius aplankė Kalėdų senelis su dovanomis.

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“. Pirmus 
metus bendruomenei entuziastingai vadovavo pirmininkė  
J. Dunauskaitė.

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“ padėkos vakare 

Birželio 1 d. Sablauskių bendruomenės namų kiemelyje 
įvyko renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, kurį 
vedė bibliotekos vedėja V. Janušauskienė ir mėgėjų meno ko-
lektyvų vadovė E. Narkuvienė. Į renginį susirinko gausus būrys 
vaikučių, mamyčių ir tėvelių, jie piešė, žaidė įvairiausius žaidi-
mus, vyko estafetės.

Surengta vasaros šventė, kurios tikslas buvo išjudinti kai-
mo žmones. Sportavo maži ir dideli. Suaugusieji varžėsi smi-
ginio, baudų metimo, virvės traukimo, kelmo sviedimo ir kt. 
rungtyse, ypač įdomios buvo „pagalvių mūšio“ varžybos – net 
40 senų, buityje atitarnavusių pagalvių kaimo žmonės sunešė 
į varžytuves. Šventėje prizais buvo pamaloninti sporto varžy-
bų nugalėtojai ir tvarkingų sodybų šeimininkai. Koncertavo 
E. Narkuvienės vadovaujamas ansamblis, Užlieknės kultūros 
namų kapela. Renginį parėmė ūkininkai J. ir V. Strykai, V. ir 
V. Jagminai, Z. ir V. Vaišvylos, J. ir E. Lukošiai, A. ir A. Balčiūnai, 
V. ir Z. Matai, verslininkas D. Zubė.

Vasarą, per patį gėlių žydėjimą, bendruomenės valdyba 
pasižvalgė po kaimo sodybas. Aplankę 21 sodybą, pasidžiaugė, 
kad visi kiemai pagal galimybes sutvarkyti, išpuošti gėlėmis, vis 
mažiau netvarkingų sodybų. Sablauskių gyventojai tvarkė ne 
tik savo namų aplinką, bet ir viešąsias erdves.

Surengtas padėkos vakaras „Rudenėjančiu taku“, buvo pa-
dėkota visiems rėmėjams, šventėje koncertavo Viekšnių kul-
tūros centro kapela „Virventa“, vadovaujama žinomo šalyje 
akordeonininko R. Mikalausko.

Kalėdų senelis aplankė Sablauskių mažuosius
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PAPILĖS SENIŪNIJA

Gyventojai (sausio 1 d.)

  Gimimai      Mirtys

Gyventojai pagal amžių

Nedarbo lygis, %
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Seniūnas Antanas Vaičius
Seniūnijos administravimas ir veikla 2016 m. Seniūnijoje 

dirba 10 darbuotojų: seniūnas, padėjėja, vyresnioji buhalterė, 
socialinio darbo organizatorė, 2 socialinės darbuotojos, teikian-
čios socialinę priežiūrą rizikos šeimoms, tarnybinių patalpų 
valytoja, 2 kapinių prižiūrėtojai, kūrikas. Seniūnijos gyventojus 
aptarnauja Socialinės paramos skyriaus specialistė, priimanti iš 
gyventojų dokumentus socialinės išmokoms gauti ir Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros skyriaus specialistė.
Seniūnijos veikla:
Išduota pažymų gyventojams juridiniams faktams 
patvirtinti

101

Užregistruota mirčių 31
Išrašyta leidimų laidoti 62
Surašyta buities tyrimo aktų 131
Išduota leidimų medžių kirtimui 7
Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus 6
Atlikta notarinių veiksmų (patvirtinta įgaliojimų, 
paliudyta parašų)

90

Parašyta ir išsiųsta raštų Savivaldybei ir įvairioms ins-
titucijoms

362

Socialinė padėtis 2015 m. 2016 m.
Daugiavaikių šeimų sk. 55 49
Suaugusių asmenų su negalia sk. 214 206
Neįgalių vaikų sk. 24 24
Soc. rizikos šeimų sk.: 18 24
- jose auga vaikų 58 68
Vienišų pensininkų 18 23
Aptarnaujamų vienišų pensininkų namuose 11 13
Nustatyti specialieji poreikiai 43 35
Paramą maisto produktais gavusių žmonių sk. 723 635

2016 m. seniūnijoje nemokamus viešuosius darbus už gau-
namas socialines pašalpas kiekvieną mėnesį vidutiniškai atli-
ko 84 seniūnijos gyventojai. Jų pagalba tvarkytos miestelio ir 
gyvenviečių teritorijos, kirsti krūmai pakelėse ir melioracijos 
grioviuose, atlikti socialiniai ir lankomosios priežiūros darbai 
pas vienišus žmones.

Komunalinis ūkis, viešieji darbai. 2016 m. viešiesiems 
darbams seniūnijoje buvo įdarbinti 25 žmonės. Atliekant vie-
šuosius darbus:

  tvarkyti, šienauti I ir II piliakalniai, istorinių, kultūros paveldo 
objektų ir gamtos paminklų teritorijos, 24 neveikiančios kapi-
nės, Apžadų kapeliai, Jurakalnis, pakelės, miestelio žalieji plo-
tai, teritorijos aplink stogastulpius, gamtos paminklus;

  tvarkyti Papilės miestelio ir Eglesių parkai, vardinis ąžuolynas;
  įrengtas autobusų sustojimo paviljonas Draginių kaime. Nuo 

šiol visose didesnėse gyvenvietėse yra stotelės, kur autobusų 
laukiantys gyventojai gali pasislėpti nuo kritulių ar vėjo;

  klube „Parama“ dirbo 3 viešųjų darbų darbininkės, kurios 
teikė nemokamas rūbų skalbimo, patalpų valymo paslaugas 
namuose seniūnijos neįgaliesiems ir socialiai remtiniems, vie-
nišiems žmonėms;

  2016 m. pavyko praplėsti laidojimui skirtą vietą naujose Pa-
pilės kapinėse, numelioruotas beveik 0,5 ha plotas, kurio mi-
rusiems laidoti pakaks mažiausiai 20-čiai metų;

  abiejose Raudonskardžio gatvėse antžemines elektros oro 

linijas perkėlus po žeme, įrengtas gatvių apšvietimas. Naujai 
įrengtas gatvių apšvietimas ir Kranto g., ties stadionu ir Pašal-
pos kapinėmis;

  Papilės miestelio parke trinkelėmis išklota šokių aikštelė, 
pastatytas naujas dvivietis tualetas, nauji vienviečiai tualetai 
įrengti prie Papilės ir Šiaudinės kapinių;

  Birželio 12 d. Papilės miestelio parke vyko socialinė akcija 
„Ateik, parodyk, pasidžiauk ir padėk kitam“. Akcijos tikslas – 
atkreipti dėmesį ne tik į savo, bet ir be šeimininko likusius au-
gintinius. 

Augintinių šeimininkai – D. A. Balčius ir A. D. Palšytė

Akcijos dalyviai – žirgyno „AuRa“ raiteliai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikla. 
Veiklą tęsė 7 kaimo bendruomenės: Klaišių KB „Klaišių dva-
ras“, Kairiškių KB, Kalniškių KB, Eglesių KB „Papartis“, Daubiš-
kių gyvenvietės bendruomenė, Draginių KB, Papilės miestelio 
bendruomenė, veiklaus jaunimo asociacija „Šiaudinukai“, Rau-
donskardžio bendruomenė. Taip pat sėkmingai veiklą vysto pa-
gyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“, neįgaliųjų žmonių klubas 
„Parama“, neįgaliųjų draugija ir seniūnijos rėmimo fondas. 

Papilės seniūnijos rėmimo fondas, administratorius An-
tanas Vaičius. Fondas tęsė tradiciją ir kvietė rinkti 2015 m. 
kilniausio poelgio nominantą. Didžiausio visuomenės ir ben-
druomenės narių palaikymo sulaukė J. Bereniutės bei J. ir 
R. Perminų kandidatūros. Kilniausiojo poelgio nominacijos 
laureatai pasveikinti tradicinio renginio, skirto Vasario 16-ajai 
paminėti, metu.
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Kilniausiojo poelgio nominacijos laureatė Joana Bereniutė

Rimantas ir Jadzė Perminai

Daugiausia surinktų paramos lėšų skirta tradicinei Papilės 
miestelio šventei organizuoti. Paramos lėšomis organizuotas 
maestro V. Noreikos koncertas „Mano Lietuva“ Papilės Šv. Juo-
zapo bažnyčioje.

Miestelio šventės metu Šv. Juozapo bažnyčioje  
koncertuoja V. Noreika

Fondo lėšomis išlaikoma interneto svetainė www.papile.lt.
Paragiuose fondas organizavo kraštiečių sambūrį, kurio 

metu autoriai išsamiai pristatė paminklo priešais Šv. Juozapo 
bažnyčią koncepciją. Renginio dalyviai pritarė siūlomam archi-
tektūriniam sprendimui.

Kraštiečių sambūrio dalyviai Paragiuose

Daubiškių kaimo bendruomenė, pirmininkas R. Vaitiekus. 
Bendruomenės nariai per 2016 m. keletą kartų aktyviai daly-
vavo viešųjų erdvių tvarkymo talkose: šienavo, tvarkė Ventos 
upės slėnį, remontavo suolus, impregnavo turimus statinius. 
Bendruomenė vykdė Visuomenės sveikatos rėmimo specialio-
sios programos projektą – aplankė Kamanų valstybinį gamtinį 
rezervatą ir Akmenės krašto muziejaus drugelių ekspoziciją. 

Akmenės krašto muziejuje (priekyje R. Ruikaitė)

Kamanų rezervate

Draginių kaimo bendruomenė, pirmininkė L. Ivaškevi-
čienė. Viena mažiausių kaimo bendruomenių seniūnijoje 
2016 m. apsiribojo pažintine-kultūrine veikla. Bendruome-
nės branduolys – žmonės, vykdantys žemės ūkio veiklą, to-
dėl rudenį, nudirbę darbus, susiruošė į 2016 m. kultūros  
sostinę – Telšius. 
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Pasidžiaugė sutvarkytu miestu, aplankė Alkos muziejų, Bir-
žuvėnų dvarą. Baigiantis metams kartu puošė kaimo šventinę 
eglutę, susirinkę į vakaronę apsikeitė dovanėlėmis, aptarė rū-
pimus klausimus.

Telšiuose prie katedros

Eglesių kaimo bendruomenė „Papartis“, pirmininkas 
M. Šlimas. Trys karaliai, prasidėjus 2016-iesiems, vėl aplankė 
bendruomenės narius, kviesdami aktyviau įsijungti į bendruo-
menės veiklą.

Pirmą kartą bendruomenėje vyko Žemės valanda. Žvakių 
šviesoje aptartos planetos išsaugojimo problemos.

Eglesiškiai mini Žemės dieną (iš kairės: S. Kaveckis, V. Kaveckienė, 
R. Uzdanavičienė, I. Čiupkovienė)

Kaip ir kasmet dalyvauta akcijoje „Darom“ – sutvarkytos 
sporto ir vaikų žaidimo aikštelės. Jau antrą kartą organizuota 
Žvejo diena su žvejų varžybomis, žuviene, šokiais ir žaidimais.

Dalyvaudami projekte kartu su Papilės miestelio ir Draginių 
kaimo bendruomenėmis aplankė Naisius.

Kairiškių kaimo bendruomenė. Balandžio mėn. oficia-
liai atidarytas Kairiškių daugiafunkcis centras. Prieš 80 metų 
Vlado Sirutavičiaus pastatytas pradžios mokyklos pastatas 
renovuotas pagal projektą „Universalių daugiafunkcių centrų 
kūrimas Akmenės rajono kaimo vietovėse“. Bendruomenės 
pirmininkė R. Masiulienė atidarymo šventės dalyviams prista-
tė centro veiklas: bibliotekos, mišrios priešmokyklinės grupės, 
medicinos punkto. Pagal Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo cen-
tro parengtas programas kompiuterių klasėje nuotoliniu būdu 
galima įgyti bendrąjį išsilavinimą ir tęsti profesinį mokymą. Į 
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus kviečiami jaunieji kai-
riškiečiai, po pamokų grįžę iš Tryškių ir Papilės gimnazijų. Čia 
vyksta bendruomenės gyvenimas.

Seniūnijos bendruomenės sveikina kairiškiečius su įkurtuvėmis po UDC 
renovacijos (iš kairės: E. D. Statkienė, J. Irnienė, R. Vaitiekus, D. Spaičie-

nė, D. Joniškienė, I. Rimkienė, I. Jarutienė, I. Beišinienė)

Rugsėjo 14 d. išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė ir 
valdyba. Naujai išrinktas bendruomenės aktyvas ėmėsi veiks-
mų gyvenamajai aplinkai gražinti. Rugsėjo 24 d. suorganizuota 
talka, kurios metu kairiškiečiai pjovė žolę parke bei pagrindi-
nės gatvės kelkraščiuose.

Spalio viduryje Kairiškių bendruomenėje vyko derliaus šventė. 
Jos metu vyko mažųjų kaimo gyventojų darbelių parodėlė, savo 
siuvinėtus paveikslus demonstravo kairiškietė K. Serafimavičienė. 
Buvo pakviesti svečiai: Tryškių kunigas D. Povilaitis, Kairiškių ben-
druomenės rėmėjai R. Strigūnas, J. Gydrienė, S. Dapšys. Šventėje 
dalyvavo Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro atstovai, kurie 
pristatė bendradarbiavimo su Kairiškių kaimo bendruomene 
perspektyvas. Šventės metu vyko konkurso „Geriausias fotogra-
fas“ apdovanojimai. Apdovanotos trys kairiškietės, nuotraukose 
užfiksavusios gražiausius Kairiškių kaimo vaizdus.

Kalniškių kaimo bendruomenė, pirmininkė Silva Ivanaus-
kienė. Besibaigiant 2015 m. Kalniškių kaimo bendruome-
nė išrinko naują pirmininką ir valdybą (S. Vaišvila, A. Jucius,  
D. Sobotienė, S. Sobutas, I. Česnauskienė, V. Užienė,  
A. Sidabrienė, G. Gaučienė, S. Gricienė), tad 2016 m. ben-
druomenė pradėjo su nauja jėga.

Liepos mėn. vyko tradicinė bendruomenės vasaros šventė 
„Pabūkim šalia“. Rugsėjo mėnesį bendruomenės delegacija 
vyko į „Litexpo“ parodą Vilniuje. Tarptautinė vietos bendruo-
menių šventė-mugė buvo skirta Vietos bendruomenių me-
tams paminėti. 

Kalniškių bendruomenės namuose organizuota „Rudenė-
lio šventė“, kurios metu vyko rudeninių gėrybių ir rankdarbių 
paroda. Edukacinę valandėlę vedė O. Deniušienė, žolininkė, 
natūralios kosmetikos gamintoja K. Šilinskienė. Koncertavo 
grupė „Akmenės vyrai“.

Spalio pabaigoje bendruomenės nariai vyko į Švėkšną, 
„Moliūgų uždegimo ceremoniją“.

Kalniškiečiai buvo susitikę su Savivaldybės tarybos nariais, 
organizavo pokalbius sveikatos temomis, rengė bendrus ren-
ginius su Kalniškių kaimo biblioteka.

Klaišių kaimo bendruomenė „Klaišių dvaras“, pirminin-
kė I. Jarutienė. Bendruomenės vaikai ir jaunimas dalyvavo 
tradicinėje akcijoje „Darom“, kurios metu tvarkė viešąsias  
kaimo erdves.

Organizuota išvyka į Telšių rajoną. Išvykos dalyviai lankėsi 
Žvėrinčiuje, poilsiavo Masčio ežero pakrantėse, kopė į Šatrijos 
kalną. Išvyką finansiškai parėmė ūkininkas V. Pinskis.

Vyko šventinis renginys „Stebuklingos šv. Kalėdos vaikams“. 
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Rėmėjo UAB „RWP Akmenė 2“ dovanėlėmis apdovanota 30 
kaimo vaikų.

2016 m. bendruomenė teikė paraišką Savivaldybės ben-
druomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos 
lėšoms gauti. Gautą 150 Eur paramą panaudojo stalo teniso 
stalui įsigyti.

Spalvina žaislus, pagamintus iš druskos tešlos

Bendruomenė „Klaišių dvaras“, bendradarbiaudama su Papi-
lės miestelio bendruomene, įgyvendinančia projektą „Socialiai 
integralios, savarankiškumą įgalinančios aplinkos formavimas 
kaimiškoje seniūnijoje bendruomenės pagalba“, kurį finansavo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Akmenės rajono sa-
vivaldybė, surengė kūrybinių užsiėmimų ciklą Klaišių kaime. 
Bendruomenės nariai mokėsi gaminti proginius atvirukus, kur-
ti kalėdinius žaislus, skaitė knygas. Užsiėmimus vedė Papilės 
K. Narščiaus bibliotekos specialistė I. Rimkienė, Papilės seniūnijos 
socialinė darbuotoja D. Spaičienė.

Papilės miestelio bendruomenė, pirmininkė D. Joniškienė. 
Bendruomenė teikė paraiškas Savivaldybei, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai, Lietuvos žemės ūkio ministerijai. Pateiktos 
paraiškos finansuotos dalinai, tad kreiptasi į rėmėjus: įmones, 
privačius asmenis. Sulaukus finansavimo ir paramos, kartu su 
projektų partneriais: Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubu „Para-
ma“, Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubu „Atgaiva“, 
Papilės seniūnija, Draginių kaimo bendruomene, Eglesių kaimo 
bendruomene „Papartis“ – vykdyta projektinė veikla.

Bendruomenės sriuba – miestelio šventės dalyviams (iš kairės: J. Irnie-
nė, S. Vaišnorienė, B. Daunienė, S. Mickus, D. Joniškienė, J. Kuzminskis)

Savivaldybės Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir spor-
to paslaugų teikimo programos lėšomis finansuotas projektas 
„Papilės seniūnijos vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas ir ben-
druomenės stiprinimas“, skirtas jaunimo užimtumui didinti, ben-
druomeniškumui skatinti. Įgyvendinant projektą Papilės seniūni-
jos jaunimas dalyvavo kultūrinėje, sportinėje veikloje.

Bendruomenių sporto varžytuvės

Įgyvendintas tęstinis projektas „Su sportu susijusių ini-
ciatyvų ir sveikesnio gyvenimo būdo propagavimas Papilės 
seniūnijoje“. Projekto metu vyko įvairios varžybos, sveikos 
gyvensenos ugdymo užsiėmimai, surengtos tradicinės Papilės 
seniūnijos bendruomenių sporto varžytuvės. Tris kartus per 

Lenktyniauja mažieji dviratininkai
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savaitę bendruomenės sporto salėje vyko stalo teniso treni-
ruotės, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. Projekto lėšomis, ben-
dradarbiaujant su sporto klubu „Mažoji raketė“, organizuotas 
tradicinis stalo teniso turnyras šviesaus atminimo sporto entu-
ziastui Augustinui Janavičiui atminti. 

Bendruomenės moterys kuria kalėdinius atvirukus

Savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organi-
zacijų rėmimo programos lėšomis išleistas žemėlapis-lanksti-
nukas „Papilės ir jos apylinkių lankytinos vietos“, skirtas krašto 
lankomumui didinti.

Bendruomenė, bendradarbiaudama su seniūnijos neįga-
liųjų klubu „Parama“, organizavo vaikų dienos stovyklą „Saulė-
grąžos žiedas“. Projektas įgyvendintas Savivaldybės Švietimo, 
kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo progra-
mos lėšomis. 

Stovyklautojai leidosi į kelionę dviračiais

Aplankė ūkininko A. Šiurkaus valdas Gumbakių kaime

Artėjant Vėlinėms kartu su Simono Daukanto gimnazijos 
8-os klasės moksleiviais (auklėtoja R. Žąsytienė), klubo „Para-
ma“ moterimis vykdyta socialinė akcija „Uždek atminimo žva-

kelę“, kurios metu ant Papilės kraštui nusipelniusių žmonių ar 
artimųjų užmirštų kapų uždegtos žvakutės, padėtos puokšte-
lės, sukurtos jaunųjų gėlininkų (vadovė A. Buinienė).

Pagyvenusių žmonių klubas „Atgaiva“, pirmininkė J. Stri-
gūnienė. 2016 m. klubui, vienijančiam 61 narį, buvo turtingi 
veiklos: renginių, pažintinių, poilsio, piligriminių kelionių.

Užgavėnes šventė surengdami gardžiausių blynų konkursą, 
o gavėnios laiką praleido rinkdamiesi ir giedodami Žemaičių 
Kalvarijos kalnus. Gavėnios metas – geras laikas sveikai gy-
vensenai propaguoti. Tam skirtą popietę klube surengė Telšių 
sveikos gyvensenos propaguotojas B. Spirgys.

Atgaiviečiai visuomet aktyvūs „Kaziuko“ mugės, organizuo-
jamos Papilės kultūros namuose, dalyviai.

Klube daug metų gyvuoja ir įvairiuose renginiuose Papilėje 
ir išvykose koncertuoja „Atgaivos“ folkloro ansamblis, o atve-
lykio vakaronėn į svečius buvo pasikvietę Akmenės neįgaliųjų 
draugijos ansamblį „Akmena“.

„Atgaivos“ klubo folklorinis ansamblis  
gieda tautišką giesmę Valstybės dienos paminėjime

Tęsiasi aktyvi klubo literačių „Vėlyvių“ kūrybinė veikla. Savo 
poezijos posmus jos skaitė klubo renginiuose, Šiaulių P. Višins-
kio bibliotekoje, Šiaulių meno ir poezijos šventėje, poezijos pa-
vasario šventėje Lakštingalų slėnyje, poezijos renginyje Papilės 
K. Narščiaus bibliotekoje.

„Atgaivos“ klubo nariai daug keliavo. Aplankyti Kevelės 
šaltiniai Latvijoje, pabuvota Panų kalne (Telšių r.), Sedos lur-
de (Mažeikių r.), Salantuose, Mosėdyje – Orvydo sodyboje. 
Tapo tradicija vykti į piligrimines keliones – į Žemaičių Kalva-
riją ir Šiluvą.

Klubo nariai – aktyvūs kalendorinių datų paminėjimo daly-
viai. Gedulo ir vilties dieną už tremtinių atminimą meldėsi šv. 
Mišiose, dainavo tremtinių dainas, skaitė savo kūrybos poezi-
jos posmus bažnyčioje ir prie Papilės geležinkelio stoties. Čia 
visi susirinkusieji iš uždegtų žvakučių sudėliojo žodį „LIETUVA“.



114

Tremtiniams skirtas savo kūrybos eiles skaito Z. Turskienė

Spalio mėn. klubas sukvietė seniūnijoje gyvenančius trem-
tinius į šv. Mišias, pašventino tremtiniams skirtą kryžių, kurį 
nuvežė ir pastatė Kryžių kalne.

Atgaiviečiai dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjime, ki-
tuose kultūros namų ir bendruomenės organizuojamuose 
renginiuose, šventėse. 

Klubas surengė Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos 
minėjimo šventę, pagerbė metų jubiliatus. Metų renginius at-
gaiviečiai užbaigė adventine vakarone, kurioje dalyvavo para-
pijos klebonas kun. J. Jucys.

Neįgaliųjų klubas „Parama“, vadovė I. Lingienė. 2016 m. 
Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas „Parama“ vykdė tęstinį 
projektą „Papilės seniūnijos neįgaliųjų socialinės izoliacijos 
mažinimas bendruomenės pastangomis“. Projekto metu ne-
įgaliesiems, vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, nepasi-
turinčioms daugiavaikėms šeimoms ir socialiai remtiniems 
asmenims buvo teikiamos tiek bendrosios, tiek specialiosios 
socialinės paslaugos: rūbų skalbimo, dušo, pagalbos į namus. 

Projekto partnerio statusu klubas dalyvavo Papilės mieste-
lio įgyvendinamame projekte „Su sportu susijusių iniciatyvų ir 
sveikesnio gyvenimo būdo propagavimas Papilės seniūnijoje“: 
darė ryto mankštas, vaikščiojo su šiaurietiškomis lazdomis, 
gamino sveikuoliškus pusryčius, vasaros stovyklų metu valgį 
gamino kartu su vaikais.

Vaikų vasaros stovykloje ruošiami obuoliai džiovinimui  
(iš kairės: V. Povilaitis, E. Pelenis, D. Rezgys, B. Daunienė)

Klubo moterys aktyviai dalyvavo A. Buinienės vadovau-
jamuose floristinių puokščių kūrimo užsiėmimuose. Puošė 
miestelį, dalyvavo parodose, dėjo ant buvusių klubo narių ir 
pamirštų kraštiečių kapų prieš Vėlines.

„Paramos“ klubo moterys su pagamintomis floristinėmis kompozicijo-
mis miestelio šventei (pirma iš kairės A. Buinienė)

Klubo narės, buvusios muzikos mokytojos G. Dokšienės su-
burtas moterų ansamblis su programa dalyvavo rajoniniuose 
ir seniūnijos renginiuose. 

Pati mėgstamiausia klubo narių veikla – pažintinės ir poilsi-
nės kelionės. Aktyviai ilsėjosi Palangoje, vyko į Naisius, Jurapilį, 
Kuldigą (Latvija), pabuvojo neįgaliųjų šventėje „Tau, Vilniau“, 
aplankė Valdovų rūmus. 

Pačių sukurtomis dovanėlėmis vyko į Naujosios Akmenės 
pensionatą, aplankė 12 papilėniškių, apsigyvenusių šiuose 
namuose. Artėjant gražiausioms metų šventėms, neįgaliems 
seniūnijos vaikams organizuotas susitikimas su Kalėdų seneliu. 

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Papilės padalinys, 
vadovė E. Vaičiuvienė. Padalinio neįgaliųjų veikla buvo vykdoma 
pagal 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. Jame dalyvavo 22 neįgalieji: dramos 
ratelyje – 7 (vad. N. Gružinskienė), darbščiųjų rankų būrelyje – 
9 (vad. V. Vegnorienė), asmens asistento – 6 (vad. Z. Švažienė). 

Artistai po spektaklio (iš kairės: Z. Stupurienė, Z. Kybartienė, A. Ruika, 
S. Girdenienė, E. Vaičiuvienė, A. Grudžinskas, A. Vainutienė,  

N. Grudžinskienė, S. Vaišnorienė)

Neįgalieji dalyvavo Sveikatos rėmimo specialiosios pro-
gramos priemonių, Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir 
sportą projektuose.

Vyko į pažintinę ekskursiją po Pamario kraštą, aplankė 
Šilutę, Rusnę, Neįgaliųjų dienos proga dalyvavo Vilniuje, Fil-
harmonijos salėje vykusiame šventiniame koncerte, apžiūrėjo 
Valdovų rūmų ekspoziciją ir kitas sostinės įžymybes.

Seniūnaitijos. Papilės seniūnija yra suskirstyta į 9 seniū-
naitijas. Seniūnaičiai informuoja, teikia pasiūlymus seniūnui 
dėl gyvenviečių gatvių apšvietimo, kelių priežiūros, gyventojų 
saugumo, teritorijų, gyvūnų priežiūros ir kitais klausimais. 

Išsamiau apie Papilės krašto įvykius, darbus, pasiekimus ir 
šventes rasite užsukę į svetainę www.papile.lt. 
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Seniūnė Genovaitė Mačiuvienė
Paslaugos ir administravimas. Iš įvairių institucijų gauti 

575 raštai, išsiųsti – 349, išduota 14 leidimų žemės kasimo 
darbams, 11 leidimų medžių kirtimo ir genėjimo darbams, 
31 leidimas laidoti, išrašyta 14 mirties liudijimų. Atlikta 114 
notarinių veiksmų. Priimti 36 seniūno įsakymai veiklos organi-
zavimo, 19 – atostogų ir tarnybinių komandiruočių, 22 – per-
sonalo klausimais, išduotos 3 pažymos apie pastatų priklauso-
mybę, patvirtinta 480 įvairių dokumentų kopijų, sudaryta 31 
darbo sutartis dėl viešųjų darbų atlikimo ir 392 visuomenei 
naudingų darbų atlikimo sutartys. 

Socialinis darbas. Didžiulį darbą atlieka socialiniai dar-
buotojai. Dėl kylančių naujų socialinių problemų Ventos se-
niūnijoje didėja socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos 
grupėms: asmenims, neturintiems pastovios gyvenamosios 
vietos, asmenims, turintiems žalingų įpročių, grįžusiems iš įka-
linimo vietų, neįgaliesiems, socialiai remtinoms šeimoms.

Ventos seniūnijoje šiuo metu yra 22 socialinės rizikos šei-
mos, kurioms priimti sprendimai dėl socialinių paslaugų tei-
kimo, jų šeimose auga 46 vaikai. Šią vasarą 15 rizikos šeimų 
vaikų stovyklavo poilsio bazėje „Balsiai“. Tradiciškai ruošė 
puokšteles Vėlinėms, skirtas padėti ant vienišų nelankomų 
kapų. Darbuotojos pasakojo apie šios šventės tradicijas, mokė 
vaikus, kaip elgtis kapinėse.

Išvyka į Balsių stovyklavietę

Vaikai, lankantys Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrą, dalyvavo Z. ir A. Pau-
likų paruoštoje vakarienėje „Kūčių belaukiant“, parapijos kuni-
gas Andrius mokė vaikus malda padėkoti už skirtą maistą, dali-
josi kalėdaičiais paaiškindamas apie dalijimosi prasmę.

Tęsėsi akcija „Vaikų svajonės“, kurioje išpildyta 31 vaiko  
svajonė. Visi vaikučiai liko nustebinti ir pamaloninti, nes ir jų 
Kalėdos tapo tikros su dovanomis.

Kalėdinių dovanėlių įteikimo šventė

Šiuo metu seniūnijoje yra 15 asmenų, kurie gyvena že-
miau skurdo ribos ir neturi gyvenamojo būsto. Iš jų 12 vienišų, 
darbingo amžiaus asmenų, kurių socialiniai ryšiai su šeima ir 
artimaisiais nutrūkę. Su Maltos ordino pagalba karšta sriuba 
buvo maitinami 24 labiausiai nepasiturintys seniūnijos gyven-
tojai. 441 labiausiai skurstančiam žmogui buvo suteikta para-
ma maisto produktais.

Padėti išgyventi galima tik to norinčiam. Ventoje yra įsikūręs 
AA (anoniminių alkoholikų) klubas, tačiau norinčiųjų jį lankyti – 
nedaug. Gydytis nuo alkoholio taip pat nori tik vienas kitas. 

2016 m. daug dėmesio sulaukė socialinius būstus nuomo-
jantys asmenys. Ventos seniūnijai buvo skirta 6 800 Eur socia-
linio būsto remontui. Už šias lėšas 5 butuose atlikta įvairiausių 
remonto darbų. 

Viešųjų darbų administravimas. Seniūnijoje įdarbintas 31 
pastovaus darbo neturintis, Darbo biržoje įrašytas gyventojas. 
Vasaros atostogų metu dirbo 4 moksleiviai.

Miestų, rajonų ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teri-
torijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūrai atlikti buvo 
įdarbinti 26 asmenys, 5 – pagalbiniams maisto ruošimo, patal-
pų ir aplinkos tvarkymo darbams socialinės bei visuomeninės 
paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Kasmet vis daugiau asmenų už menkesnius nusižengimus 
policijos yra nukreipiami atidirbti neapmokamų viešųjų darbų. 
2016 m. Akmenės rajono policijos komisariato ir Šiaulių apy-
gardos probacijos tarnybos siuntimais nemokamus viešuosius 
darbus atliko 7 seniūnijos gyventojai, kurie dirbo 775 val.

Šventės ir svarbiausi metų įvykiai. 2016 m. Ventos seniū-
nija pažymėjo daug atliktų įsimintinų gerų darbų ir renginių. 
Nuo rugpjūčio 10 d. seniūnijos ir kultūros namų languose vei-
kė fotografijų paroda „Prisiminimai, išlikę nuotraukose“, skirta 
Ventos miesto jubiliejui.

Fotografijų paroda Ventos kultūros namų languose



117

Rugpjūčio 12–14 d. Venta šventė miesto auksinę sukaktį. 
Daug įspūdžių paliko konferencija „Venta praeity ir dabarty“, 
kurios metu pranešėjos, Ventos gimnazijos istorijos mokyto-
ja A. Jokubauskaitė-Sinkevičienė, ir gimnazijos bibliotekininkė 
E. Šimkienė išsamiai atkūrė visą istorinį Ventos miesto atsira-
dimo periodą iki šiandienos. Susirinko didžiulis būrys žmonių, 
gyvenusių ir dirbusių čia, net iš svečių kraštų grįžusių žemie-
čių, norinčių susipažinti ir prisiminti istoriją. Po konferencijos 
koncertavo vokalinis ansamblis „Inmezzo“.

Konferencijos metu pranešimą skaitė E. Šimkienė

Prisiminimais apie Ventos miesto susikūrimą dalijosi  
ir į konferenciją atvykę svečiai

Ventos menininkų kūrybinių darbų paroda

Ventiškius ir miesto svečius rankų darbo gėlėmis puošė moksleiviai

Su parodomąja programa šventėje dalyvavo žemiečio va-
dovaujama Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų kuopa su 
kovos technika ir ginkluote, kuri paliko didžiulį įspūdį miesto 
jaunimui ir vaikams. 

Šventę vainikavo Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčioje iškilmingos mišios, skirtos parapijos 25-
erių metų sukakčiai paminėti. Šventės metu buvo apdovanoti 
iškiliausi Ventos žmonės – tradiciškai apdovanoti gražiausių sody-
bų šeimininkai: A. ir V. J. Gauronskai, R. ir A. Rupkai, J. ir V. Micei-
kos, L. Drigotienė ir kiti sodybų šeimininkai.

Irenai Jatkauskienei buvo įteiktas Socialinės apsaugos  
ir darbo ministerijos apdovanojimas „Gerumo žvaigždė“

Su sunkiąja karine technika leista susipažinti iš arčiau

Kariuomenėje naudojamų ginklų pristatymas
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Rolanda ir Arvydas Rupkai

Kazimieras ir Emilija Unikos

Ventos socialinės darbuotojos vykdydamos projektą pusę 
metų rinko senųjų Ventos gyventojų prisiminimus apie bu-
vusią ir dabartinę Ventą. Visi prisiminimai surinkti ir išleis-
ti albume „Ventos miestui – 50 metų“. Pavartyti šį albumą  
galima bibliotekoje.

Albumas „Ventos miestui – 50 metų“

Aktyviai į seniūnijos kultūrinį gyvenimą įsilieja kultūros 
namai, gimnazija, Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“, muzikos 
mokykla, Ventos socialinės globos namai, biblioteka. Visos įs-
taigos noriai prisideda prie visų seniūnijos renginių, taip pat jų 
pačių kolektyvuose vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas.

Sausio 13-osios minėjimas

Minint Vasario 16-ąją jau tradicija tapo teikti nominacijas: 
2016 m. žmogumi tapo I. Jatkauskienė, metų gydytoja – 
G. Vaitkevičienė, metų bendruomene – Paeglesių kaimo 
bendruomenė, metų rėmėju – UAB „Viking Industrier“ ir  
kitos nominacijos.

Nominacijų vakaro „Gerais darbais Tėvynę puošiam“ nominantai
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Gruodžio 2 d. įžiebta pati gražiausia Kalėdų eglė. Buvo 
išdalinta daug saldainių, suvaidintas spektaklis. Kalėdų senis 
visus vaikus pakvietė į pastatytą Kalėdų senio trobelę, kur 
kiekvieną penktadienį jų laukė Snieguolė ir priėmė laiškus  
su vaikų norais.

Kalėdų eglės įžiebimo fragmentai

Kasmet prieš šv. Kalėdas yra renkamos gražiausiai šventiš-
kai pasipuošusios įstaigos ir sodybos. Šiais metais tokiomis iš-
rinktos: Ventos gimnazija, N. ir A. Nicių, V. ir S. V. Levonų, Z. ir 
V. Vasiliauskų, G. ir F. Griguolų sodybos.

Projektinė veikla. 2016 m. vykdant projektus baigta įreng-
ti lauko treniruoklių aikštelė. Tęsiant projektą „Gyvenu, spor-
tuoju, savo gyvenimą tausoju“, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai skyrus lėšų, apsodinta bažnyčios teritorija ir baigta 
įrengti lauko treniruoklių aikštelė, kita dalis lėšų panaudota 
tradicinėje sporto šventėje.

Sena ventiškių svajonė 2016 m. išsipildė – ant kultūros 
namų fasado įrengta šviečianti iškaba „Venta“. Šis užrašas tapo 
tarsi miesto šventės simboliu.
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